E 2.3.2 Relatório do
estado inicial dos Living
Lab TWIST
Relatório do GT 2

Junho 2020

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

1

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

2

Autores
Equipa spanhola (CENTA)

Contributos
Equipa portuguese (AdTA, ISA, IST)
Equipa francesa (OIEau, UNILIM, IFTS)

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

3

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

4

Índice
1

Introdução ............................................................................................................. 1

2

Open Water Lab (OWL2) – Espanha .................................................................. 2
2.1

Introdução......................................................................................................... 2

2.2

Instituições envolvidas na constituição do Living Lab ........................... 2

2.3

Recursos humanos e tecnologias disponíveis ......................................... 4

2.3.1

Recursos Humanos ................................................................................... 4

2.3.2

Centro experimental ................................................................................ 5

2.3.3

Unidades de tratamento.......................................................................... 6

2.3.4

Instalações de reutilização ..................................................................... 12

2.3.5

Edifício principal ...................................................................................... 13

2.3.6

Laboratório ............................................................................................... 14

2.3.7

Estação meteorológica ........................................................................... 15

2.4
Definição dos órgãos de gestão e regulamento interno do Living
Lab..................................................................................................................................... 15
2.5

Grupos-Alvo ................................................................................................. 16

2.6

Serviços atualmente oferecidos ............................................................... 21

2.7

Condições iniciais extraordinárias para ser um Living Lab .................. 24

3

Living Lab Laviso - França ................................................................................ 26
3.1

Introdução....................................................................................................... 26

3.2

Instituições envolvidas na constituição do Living Lab ......................... 26

3.3

Recursos e tecnologias disponíveis......................................................... 27

3.4
Definição dos órgãos de gestão e regulamento interno do Living
Lab.....................................................................................................................................43
3.5

Grupos-Alvo ................................................................................................ 43

3.6

Serviços oferecidos atualmente .............................................................. 45

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

i

4

Urban Lisbon Living Lab (UL3) – Portugal ...................................................... 47
4.1

Introdução....................................................................................................... 47

4.2

Instituições envolvidas na constituição do Living Lab ......................... 47

4.3

Recursos e tecnologias disponíveis......................................................... 50

4.4
Definição dos órgãos de gestão e regulamento interno do Living
Lab..................................................................................................................................... 51
4.5

Grupos-Alvo ................................................................................................. 51

4.6

Serviços atualmente oferecidos ............................................................... 51

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

ii

Índice de figuras
Figura 2.1 Vista aérea das instalações experimentais da CENTA em Carrión de
los Céspedes (Sevilha) ...................................................................................................... 6
Figura 2.2 Unidade de pré-tratamento da unidade experimental da CENTA .... 7
Figura 2.3 Sistema de distribuição de água do Centro Experimental da CENTA
.............................................................................................................................................. 8
Figura 2.4 Tanque Imhoff no Centro Experimental da CENTA ............................. 9
Figura 2.5 Tecnologias Extensivas no Centro Experimental da CENTA ............. 10
Figura 2.6 Tecnologias intensivas no Centro Experimental da CENTA .............. 10
Figura 2.7 Centrifugadoras e espessadores de lamas ............................................ 11
Figura 2.8 Área de validação de tecnologias .......................................................... 12
Figura 2.9 Área de rega para reutilização de água reciclada ............................... 13
Figura 2.10 Edifício Principal ..................................................................................... 14
Figura 2.11 Laboratório para análise de águas residuais do Centro Experimental
............................................................................................................................................. 15
Figura 2.12 Organograma da Fundação CENTA ..................................................... 16
Figura 3.1 Localização dos diferentes espaços do OIEau..................................... 27
Figura 3.2 Unidade de regulação elevatória e hidráulica ..................................... 29
Figura 3.3 Sala para investigação de fugas de deteção de materiais da tubagem
............................................................................................................................................ 29
Figura 3.4 Área dedicada ao abastecimento de água potável ............................ 30
Figura 3.5 Unidade para assentamento de condutas de água potável ............. 30
Figura 3.6 Unidade dedicada a medidores de água e metrologia ...................... 31
Figura 3.7 Sessão de formação em automação de gestão remota .................... 32
Figura 3.8 Unidade de processoe produção de água potável ............................ 32
Figura 3.9 Canal de Metrologia ................................................................................ 33
Figura 3.10 Sistemas de saneamento on-site ........................................................ 33
Figura 3.11 Rede de saneamento subterrânea acessível ...................................... 34
Figura 3.12 Unidade de tratamento de águas residuais urbanas e industriais . 34
Figura 3.13 Laboratório de análises de água .......................................................... 35
Figura 3.14 Laboratório para estudo de processos de separação - viabilidade e
otimização ........................................................................................................................ 36
Figura 3.15 Laboratório de testes de filtros ............................................................ 36
Figura 3.16 Laboratório de caracterização e limpeza ........................................... 37

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

iii

Figura 3.17 Laboratório de Análise de Águas ......................................................... 37
Figura 3.18 Laboratório de estudos e especialização em separação de
membranas....................................................................................................................... 38
Figura 3.19 Centro de Testes Roger Ben Aim ........................................................ 39
Figura 3.20 Localização do Centro de Testes Roger Ben Aim ............................ 40
Figura 3.21 Instalações de Centro de Testes Roger Ben Aim .............................. 40

Lista de Acrónimos
AdTA – Águas do Tejo Atlântico, S.A. - Portugal
CENTA– FundaciónCentro de las Nuevas Tecnologías del Agua - Spain
CNFME – Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau - France
EU – European Union
IFTS – Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives - France
IST – Instituto Superior Técnico - Portugal
ISA – Instituto Superior de Agronomia - Portugal
OIEAU – Office International de l’Eau – France
R&D – Research and Development
UNILIM – Université de Limoges – France

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

iv

1 Introdução
O projeto TWIST cria um modelo inovador de organização e colaboração
transregional e transnacional para a cocriação, experimentação e avaliação de
produtos inovadores através de 3 Living Labs.
Estes aproveitam a vantagem de infraestruturas experimentais existentes na
Andaluzia, Nova-Aquitânia, e Lisboa, selecionados pela disponibilidade de acesso
a água residuais e ao modelo existente de cooperação transregional entre regiões
vizinhas (Andaluzia + Múrcia; Lisboa + Alentejo; Nova-Aquitânia + Occitânia). Cada
Living Lab especializar-se-á em aspetos diferentes, mas complementares:
• Em Espanha, Open Water Lab (OWL2) especializar-se-á no tratamento e
regeneração de águas residuais;
• Em França, Laviso Living Lab, especializar-se-á em soluções para o
tratamento de águas residuais e gestão de infraestruturas associadas;
• Em Portugal, o Urban Lisbon Living Lab (UL3) especializar-se-á no
tratamento de águas residuais para reutilização e recuperação de
recursos (água, nutrientes e energia).
Em cada Living Lab todos os membros da parceria (de acordo com os seus
diferentes perfis) suportarão estes recipientes nas diferentes fases de
desenvolvimento das suas inovações: conceção, procura de recursos de
financiamento, implementação dos Living Labs, validação, proteção da
propriedade intelectual e a sua promoção no mercado do espaço SUDOE.
O papel dos associados permitirá aos Living Lab serem um local de encontro de
todos os agentes da hélice quádrupla.
Este relatório inclui o estado inicial dos Living Labs e os passos dados para a sua
implementação, incluindo:
•
•
•
•
•

As instituições envolvidas na constituição dos Living Labs,
Os avanços na definição da gestão interna e regulamento,
Os recursos e tecnologias disponíveis,
Os grupos-alvo contactadose,
os serviços atualmente oferecidos
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2 Open Water Lab (OWL2) – Espanha
2.1 Introdução
O TWIST Living Lab em Espanha, designado Open Water Living Lab (OWL2), tem
sede no Centro Experimental da Fundação CENTA (Carrión de los Céspedes,
Sevilha), estando orientado para a cocriação, exploração e avaliação de inovações
em tratamento de águas residuais e sua regeneração.
Providenciará serviço direto às regiões de Andaluzia e Múrcia (e ao resto de
Espanha), e trabalhará em rede com os restantes 2 Living Labs para melhorar os
projetos transnacionais.
Atualmente conta com 4.1 hectares de área para investigação e validação de
tecnologias. Recebe águas residuais geradas nas populações circundantes, e as
quais são tratadas por vários sistemas de purificação (tecnologias verdes e
convencionais) em condições reais (TRL 5-6). Conta também com laboratórios de
análise, centro de receção de visitas, e salas de reunião e formação.

2.2 Instituições envolvidas na constituição do Living Lab
A Fundação Pública Centro de Novas Tecnologias de Água (CENTA) é um
centro de investigação de água promovido pelo Ministério Regional do Ambiente
do Governo da Andaluzia com o apoio de outras instituições públicas e privadas
do sector da água. Com mais de 20 anos de experiência em investigação no sector
de purificação de água e gestão do recurso água e águas residuais, a CENTA
tornou-se indiscutivelmente uma referência internacional.
A fundação CENTA trabalha intensivamente enquanto agente de
conhecimento e centro de investigação, tendo acordos de colaboração com oito
das dez universidades da Andaluzia. Desenvolve projetos em colaboração com
outras universidades espanholas, tal como a Universidade de Alcalá de Henares
em Madrid e a Universidade Politécnica da Catalunha; colabora com outros
centros de investigação de topo (o Centro de Estudo e Experimentação – CEDEX,
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o Instituto de Investigação da Água da Catalunha – ICRA, o Conselho Superior de
Pesquisa Científica – CSIC, o Instituto Tecnológico das Ilhas Canárias – ITC e o
Instituto de Estudos Avançados de Madrid – IMDEA, entre outros).
A sua missão é contribuir através da geração e disseminação de excelência e
conhecimentopara esforços desenvolvidos pela administração pública, centros de
investigação e empresas de forma a tornar a Andaluzia um ponto de referência em
matéria de água.
Os valores:
• Inovação: incorporação de conhecimento para o desenvolvimento de novas
tecnologias e processos, desenvolvendo novas soluções e melhorando as
existentes.
• Transferência – um esforço incessante de levar o conhecimento onde este
é necessário e deve ser aplicado, melhorando a competitividade do
sector, bem como a qualidade de vida dos cidadãos.
• Outsourcing – incorporar uma visão holística do mundo e uma relação que
favorece o fluxo de conhecimento e experiência e a criação de redes de
colaboração.
• Compromisso: promover a transmissão de valores ambientais e sociais e
desenvolver tecnologias para os mais desfavorecidos, contribuindo desta
forma para os objetivos de desenvolvimento do milénio e para a
estratégia Europa 2020.
• Conhecimento – como o centro da sua atividade, percecionado enquanto
um bem público, desenvolvido com base na capacidade intelectual,
científica e técnica da sua equipa.
A missão da CENTA é abordada através de dois tipos de objetivos, estratégicos
e operacionais, os quais são descritos de seguida.
Objetivos Estratégicos:
• Melhorar a competitividade e a internacionalização do sector da água na
Andaluzia e gerar novas atividades e emprego através da produção de
conhecimento e a sua aplicação por forma a responder às necessidades
do mercado;
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• Contribuir para a maximização das vantagens competitivas do sector da
água da Andaluzia e posicioná-lo enquanto área estratégica de inovação
nos contextos nacionais e internacionais.
• Fornecer suporte técnico e científico baseado em factos provados durante
todas as fases de desenvolvimento da política Andaluza e aconselhar na
adaptação aos standards europeus.
Objetivos operacionais:
• Gerar conhecimento: Desenvolver projetos investigação própria e em
colaboração com outras entidades regionais, nacionais e internacionais.
• Disseminar e transferir conhecimento: criar redes de transferência e
melhorar o seu papel de sector dinâmico, promovendo sinergias entre os
diferentes agentes científicos, económicos e financeiros, e a sociedade
em geral, promovendo o conceito de Living Labsna unidade experimental
em Carrión de los Céspedes.
• Reforçar a I&D e o investimento em inovação no sector da água: procurar
eficiência da sua atividade, influenciando as agendas de I&D do sector e
favorecendo estratégias colaborativas entre os diferentes agentes do
sistema de conhecimento.
• Promover o uso de tecnologias, produtos e serviços para apoiar a geração
de conhecimento e experimentação numa escala semi-industrial entre
empresas, agentes de conhecimento e a Administração Pública, atuando
enquanto intermediário entre a investigação e o mercado.
• Desenvolver e gerar ferramentas de treino baseadas nas oportunidades de
inovação e criação de novos mercados.

2.3 Recursos humanos e tecnologias disponíveis
2.3.1 Recursos Humanos
A equipa da CENTA consiste em:
• Investigadores e técnicos especialistas que apoiam a atividade central da
CENTA, fornecendo toda a sua gama de serviços;

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

4

• Pessoal de apoio: pessoal auxiliar para a manutenção do centro
experimental e dos laboratórios;
• Recursos Administrativos: este grupo inclui os recursos administrativos e de
gestão, de relações institucionais, comunicação, secretariado, etc.;
Além da equipe permanente, existem investigadores de outros centros e
instituições.

2.3.2 Centro experimental
O Centro Experimental da Fundação CENTA encontra-se localizado na vila
Carrión de los Céspedes (2,500 habitantes), a 30 km de Sevilha. Perto da
Autoestrada A49, o centro experimental cobre uma área de 41,000 m2 onde se
localizam o Centro Experimental de I&D&i, os seus laboratórios e o edifício
principal utilizado enquanto sede da fundação e para atividades de disseminação
e formação.
O Centro Experimental foi construído em 1990 enquanto elemento
fundamental do Plano de Desenvolvimento & Investigação de tecnologias não
convencionais de tratamento de águas residuais administrado pelo Ministério
Regional do Ambiente da Andaluzia (de 1987 até hoje). A Agência da Água da
Andaluzia é o dono das instalações e o Centro para as Novas Tecnologias de Água
o responsável para a sua gestão.
Este centro experimental tem uma capacidade de tratamento de 700 m3/dia e
40 sistemas de tratamento diferentes e é único no mundo dado a sua escala,
diversidade tecnológica e sua rastreabilidade.
A sua plataforma tecnológica consiste num vasto agrupamento de tecnologias
contendo os mais sofisticados sistemas em conjunto com os de cariz mais natural
que suportam a CENTA nas suas atividades de investigação e outros agente
científicos, bem como empresas que trabalham no sector da água.
Os projetos de investigação ou desenvolvimentos experimentais são avaliados
nas mesmas condições de teste (características dos efluentes, condições
climáticas, equipamentos laboratoriais e técnicos), o que permite sólidos estudos
comparativos.
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Uma das suas especificidades é, sem dúvida, a sua versatilidade, a sua
capacidade de combinar tecnologias e o fato de poder oferecer aos centros de
pesquisa e às empresas a oportunidade de realizar suas pesquisas.
As suas instalações incluem ainda um completo laboratório de análise e uma
estação meteorológica oficial. É sem dúvida um centro dotado de grande
singularidade e dinamismo, onde tecnologia e biodiversidade andam de mãos
dadas.

Figura 2.1 Vista aérea das instalações experimentais da CENTA em Carrión de los
Céspedes (Sevilha)

2.3.3 Unidades de tratamento
O Centro Experimental tem trabalhado sobretudo no desenvolvimento,
implementação e difusão de tecnologias não convencionais para o tratamento de
águas residuais geradas por cidades de pequena dimensão. No entanto, desde
1995, o PECC temaceite protótipos em estudo ou teste de diversas companhias
que comercializam sistemas de tratamento de águas residuais.
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A unidade experimental conta com uma unidade de pré-tratamento que
recebe efluente não tratado da vilaCarrión de los Céspedes. O tratamento
preliminar e características de distribuição são:
• Gradagem: gradagem automáticacom grades de 3 cme tamisadores (3 mm)
e gradagem manual com grades de 2cm.
• Câmaras de desarenamento/desengorduramento: Desarenador e
desengordurador, classificador de areias e concentração de gorduras
• Estação elevatória: 3 bombas (2+1) (2 kW)
• Sistema de distribuição: com um volume de 18 m3. Nível controlado por
sondas. 11 saídas equipadas com um medidor de fluxo eletromagnético.

Figura 2.2 Unidade de pré-tratamento da unidade experimental da CENTA
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Figura 2.3 Sistema de distribuição de água do Centro Experimental da CENTA

A principal unidade do tratamento primário é um tanque Imhoff que trata 60
m /dia.
3
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Figura 2.4 Tanque Imhoff no Centro Experimental da CENTA

As tecnologias convencionais e não convencionais encontram-se numa única
área que cobre um total de 41.000m2. Os tratamentos não convencionais são:
biofiltros, lagoas de estabilização; filtros de turfa, leitos de macrófitas, filtros
intermitentesde areia, e diferentes combinações destes, bem como leitos
percoladores, e discos biológicos. Lamas ativadas e reatores biológicos de
membranas, entre outros, são as tecnologias convencionais existentes.
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Figura 2.5 Tecnologias Extensivas no Centro Experimental da CENTA

Figura 2.6 Tecnologias intensivas no Centro Experimental da CENTA
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Existe ainda um sistema de tratamento
centrifugadoras e espessadores de lamas.

de

lamas

composto

por

Figura 2.7 Centrifugadoras e espessadores de lamas

O Centro Experimental conta ainda com uma área de validação de tecnologias
onde empresas podem validar os seus protótipos.
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Figura 2.8 Área de validação de tecnologias

2.3.4 Instalações de reutilização
O Centro Experimental conta com uma área experimental de rega com água
reciclada de 1,200 m2.
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Figura 2.9 Área de rega para reutilização de água reciclada

2.3.5 Edifício principal
O edifício principal que alberga a fundação é singular e moderno embora esteja
integrado ano ambiente rural onde está localizado. A sua arquitetura é baseada
em elementos de construção bioclimática que minimiza o consumo de energia e
proporcionam um habitat saudável.
A sua superfície com mais de 500 m2 alberga investigadores e funcionários
administrativos, bem como uma sala para formação. No piso superior, há uma
grande área de exposições para divulgação e atividades culturais.

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

13

Figura 2.10 Edifício Principal

2.3.6 Laboratório
AS instalações incluem ainda um laboratório para analisar amostras de águas
residuais que fazem parte das investigações e de outros trabalhos realizados no
Centro. O laboratório possui equipamento moderno para análises físicas, químicas
e microbiológicas. O objetivo do laboratório é apoiar as atividades de investigação
do PECC e controlar os protótipos instalados.
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Figura 2.11 Laboratório para análise de águas residuais do Centro Experimental

2.3.7 Estação meteorológica
Existe uma estação meteorológica oficial pertencente à Agência Estatal de
Meteorologia do Ministério do Ambiente. Cada relatório da validação de
tecnologia preparado pela CENTA é acompanhado por um relatório com os
parâmetros meteorológicos do período.Esta informação pode ser de extrema
importância para determinadas tecnologias. A informação da estação
meteorológica pode ser consultada online.

2.4 Definição dos órgãos de gestão e regulamento interno do
Living Lab
A atual organograma é o seguinte:
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Figura 2.12 Organograma da Fundação CENTA

2.5 Grupos-Alvo
Grupos-alvo na Andaluzia e em Múrcia foram identificados:
Administração Pública Nacional
•
•
•
•

Confederação hidrográfica do Guadalquivir (CHG)
Confederação hidrográfica do Guadiana (CHGn)
Sociedade Estatal das bacias hidrográficas de Espanha (AcuaEs)
Confederação hidrográfica do Segura
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Administração pública Regional da Andaluzia
• Direção Geral de Planeamento e Gestão do Domínio Publico Hídrico
• Agência do Ambiente e Água (AMAYA)
• Comissão de Autoridades Competentes para as Demarcações Hidrográficas
das Bacias de Guadalete y Barbate, Tinto, Odiel e Piedras e Mediterránea
Andaluza
• Corporação Tecnológica da Andaluzia (CTA)
• Agência Andaluza para a Energia (AAE)
• Andaluzia Empreende, Fundação Pública Andaluza
• Andaluzia Tech
• Agência de Gestão Agrária e Pesqueira da Andaluzia (AGAPA)
• Conselheira de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural (CAPDER)
Administração pública Regional de Múrcia
•
•
•
•
•

Direção Geral de Água, Agricultura, Pecuária e Pesca
Serviço de Estudos e Planeamento Hidrológico
Serviço de obras hidráulicas
Instituto de Fomento da Região de Múrcia (INFO)
Fundação Séneca (fSENECA)

Administração Local na Andaluzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunidade Intermunicipal da Baía de Cádiz
Comunidade Intermunicipal da Comarca de La Janda
Comunidade Intermunicipal da Comarca do Campo de Gibraltar
Comunidade Intermunicipal da Serra de Cádiz
Serviço Municipal de Águas de San José del Valle
Comunidade Intermunicipal dos Pedroches
Comunidade Intermunicipal da Bacia Minera
Comunidade Intermunicipal "Campiña-Andévalo"
Comunidade Intermunicipal de serviços Província de Huelva (MAS)
Gestão Integral da água Costa de Huelva, S.A. (GIAHSA)
Comunidade Intermunicipal de Aljarafe
Comunidade Intermunicipal "Sierra Norte de Sevilla"
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• Comunidade Intermunicipal Coria del Río, Gelves, La Puebla del Río e San
Juan de Aznalfarache
• Consórcio de Abastecimento e Saneamento "Plan Écija"
• Consórcio de Águas da Sierra Sur
• Consórcio do Huesna
• Consórcio de Águasda Zona Gaditana (CAZG)
• Consórcio Provincial de Águas de Sevilla, S.A.
Administração Local em Múrcia
• Museu da Ciência e da Água
• Agência Local Energia Múrcia (ALEM)
Operadores Locais (companhias de abastecimento de água e saneamento) na
Andaluzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Águas Serra de Cádiz
Água e Gestão de Serviços Ambientais, S.A.
ACCIONA Serviços de Água, S.A.U.
Águas de Baena (Água eGestão do Ciclo Integral,S.L.U.)
Águas de Cádiz, S.A. (ACASA)
Agência de Regime Especial Ciclo Integral Águas do Retortillo (ARECIAR)
Águas da Janda, S.L (Agua e Gestão do Ciclo Integral, S.L.U.)
Águas de Lucena, S.L. (Aquagest Sur, S.A.)
Medina Global, S.L.
Águas de Montilla, S.A. (HIDRALIA)
Empresa Mista Águas de Ubrique, S.A. - Aqualia (EMAUSA)
Águas do Huesna, S.L.
Águas Serra De Cádiz, S.A.
Águas de Jerez Empresa Municipal, S.A. (AJEMSA)
Águas do Porto Empresa Municipal, S.A. (APEMSA)
Grupo Energético de Poto Real, S.A. (GEN)
Áqua Campiña, S.A.
AQUAGEST SUR, S.A. (Grupo AGBAR)
Hidralia Gestão Integral de Águas da Andaluzia, S.A. (HIDRALIA)
Aqualia Gestão Integral daÁgua, S.A. (AQUALIA)
Águase Resíduos do Campo de Gibraltar, S.A. (ARCGISA)

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Águas de Rota Empresa Municipal, S.A. – Aqualia (AREMSA)
Chiclana Natural, S.A.M.
SOCAMEX, S.A.U (Grupo Urbaser) (SOCAMEX)
Empresa Municipal de Águas de Córdoba, S.A. (EMACSA)
Empresa Municipal de Águas de Huelva, S.A. -Aguas de Huelva (EMAHSA)
Empresa Municipal de Águas de Algeciras, S.A. -grupo FCC Aqualia
(EMALGESA)
Empresa Metropolitana de Abastecimento e Saneamento de Águas de
Sevilha, S.A. (EMASESA)
Empresa Provincial de Águas de Córdoba, S.A. -Águas de Córdoba
(EMPROACSA)
Empresa Municipal de Serviços Integrados, Guillena, S.L. (EMUSIN
GUILLENA)
Empresa Intermunicipal del Aljarafe, S.A. (ALJARAFESA)
Empresa de Serviços e Gestãodo Ambiente de Puente Genil, S.A.
(EGEMASA)

Operadores Locais (companhias de abastecimento de água e saneamento) em
Múrcia
• Águas de Múrcia (EMUASA)
• Entidade de Saneamento e Depuração de Águas Residuais da Região de
Múrcia (ESAMUR)
• HIDROGEA
Firmas de Engenharia na Andaluzia
•
•
•
•
•

Aganova Grupo-Detecção de fugas
Ayesa
Cyclus
Inerco
Bioazul

Fornecedores de Tecnologia na Andaluzia
• Abengoa
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Fornecedores de Tecnologia em Múrcia
• Ambientalia Levante, S.L.
• CAASA Tecnologia de Água, S.A
• HIDROTEC Tratamento de Águas S.L.
Associações profissionais/técnicas na Andaluzia
• Associação de Abastecimento de água e Saneamento da Andaluzia (ASA)
• Associação Espanhola de Operadores Públicos de Abastecimento e
Saneamento (AEOPAS)
• Cooperativas Agroalimentares da Andaluzia (COOPAGr)
Associações profissionais/técnicas em Múrcia
• Associação Espanhola de Dessalinização e Reutilização (AEDyR)
Universidades/Centros de Investigaçãona Andaluzia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidade de Cádiz (UCA)
Universidade de Córdoba (UCO)
Universidade de Huelva (UHU)
Universidade de Sevilha (US)
Universidade Pablo de Olavide (UPO)
CEI CAMBIO
Conselho Superior Investigações Científicas (CSIC)
IFAPA
OTRI Universidade de Almería (OTRI/UAL)
OTRI Universidade de Cádiz (OTRI IUCA)
OTRI Universidade de Córdoba (OTRI UCO)
OTRI Universidade de Granada (OTRI UGR)
OTRI Universidade de Huelva (OTRI UHU)
OTRI Universidade de Jaén (OTRI UJA)
OTRI Universidade de Málaga (OTRI UMA)
OTRI Universidade de Pablo Olavide (OTRI UPO)
OTRI Universidade de Sevilla (OTRI USE)
Joint Research Centre- Sevilla (JRC)
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Universidades/ Centros de Investigação em Múrcia
•
•
•
•
•

Instituto daÁgua e Ambiente da Universidade de Múrcia (INUAMA)
Chair of Water and Sustainability EMUASA-UMU
Departamento de Ecologia e Hidrologia - Universidade de Múrcia
Centro de Edafologia y Biologia aplicada do Segura (CEBAS-CSIC)
Instituto Murciano de Investigação e Desenvolvimento Agrário e Alimentar
(IMIDA)
• Centro Tecnológico da Energia eAmbiente (CETENMA)
• Universidade Politécnica de Cartagena (UPCT)
• Fundação Instituto Euromediterrâneo daÁgua (IEA)

2.6 Serviços atualmente oferecidos
A conquista dos objetivos operacionais é realizada por meio de ações em
quatro linhas de trabalho específicas
1. Geração de conhecimento: investigação de acordo com as necessidades.A
CENTA atuacomo uma ponte queconduzas linhas de investigação de I&D dos
centros de investigação e empresas indo ao encontro das necessidades do sector
público e favorecendo o desenvolvimento de processos de Compra Pública de
Inovação. Nas suas instalações a CENTA tem pilotos experimentais para o
desenvolvimento e validação de I&D em condições reais de operação, análises
laboratoriais, centro de receção de visitantes, e salas de reunião e treino. A
investigação é focada em tecnologias para o tratamento de águas residuais
urbanas, águas residuais de indústrias de pequena dimensão, minimização de
subprodutos gerados durante o tratamento, reutilização de água, recuperação de
recursos, qualidade da água, gestão de águas urbanas e gestão de ecossistemas
aquáticos.
A fundação CENTA está registada no Registo Andaluz de Agentes de
Conhecimento com o código ICI069. O elemento diferenciador da I&D&i
desenvolvidas pela CENTA é a sua natureza experimental e a sua vocação de
aplicabilidade para cumprir com a procura.
Os resultados da investigação não se destinam a ser explorados, mas a serem
transferidos e aplicados.A CENTA estabelece como critério de qualidade que
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todos os projetos de I&D que desenvolvam sejam realizados no âmbito de calls
competitivas, comprovando assim a qualidade dos seus projetos e investigadores.
2. Intermediação tecnológica: Como intermediária tecnológica, a CENTA
manteve um papel muito ativo como revitalizadora do setor de tratamento de
águas residuais, desenvolvendo várias iniciativas destinadas a favorecer a interrelação de geradores e utilizadores de conhecimento (público e privado). Através
da identificação de necessidades conjuntas do setor público no campo da água, a
CENTA atua como uma ponte para orientar as linhas de I&D de centros e empresas
de investigaçãoindo ao encontro das necessidades do setor público e favorecendo
o desenvolvimento de processos de compra pública de inovação.
3. Transferência tecnológica: A CENTA presta consultoria e apoio à transferência
de tecnologia, inovação e empreendedorismo. Com esse objetivo, as instalações
existentes na Unidade Experimental de Carrión de los Céspedes oferecem apoio
tecnológico a empresas e PMEs do setor para a realização de estudos de
viabilidade técnica e económica de suas tecnologias e serviços. Este suporte
tecnológico serve para os seus utilizadores fazerem uma validação correta dos
resultados de I&D&i antes de serem colocados no mercado e, portanto, para
desenvolver produtos mais competitivos ao nível europeu. É, portanto, um
ambiente ideal para promover iniciativas como a incubação de start-ups ou a
promoção de empresas de base tecnológica, além de abrir novas linhas de
inovação nas empresas existentes
4. Validação de tecnologia: A CENTA é reconhecida internacionalmente como
uma entidade de validação de tecnologia. As suas instalações experimentais
incomparáveis tornam-na no maior laboratório de testes e um verdadeiro Living
Lab em termos de tratamento de água. A validação de tecnologia oferece as
seguintes vantagens competitivas para empresas instaladas no Centro
Experimental:
• Serve para provar a performance de tecnologias em todos os níveis de
maturidade tecnológica (TRL), o que as diferencia de outras tecnologias
concorrentes.
• Validar as componentes inovadoras que tornam a tecnologia
verdadeiramente única.
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• Serve para a empresa aumentar a participação no mercado e facilitar o
acesso de tecnologias a novos mercados nacionais ou internacionais.
5.Vigilância tecnológica: a CENTA executa um procedimento sistemático para
capturar, analisar e explorar informações úteis para a tomada de decisões
estratégicas: previsão de mercado, sistemas e produtos atuais de I&D, atuais
produtos e investimentos público-privados ao nível europeu, são algumas das
informações necessárias para destacar a atual panorama de I&D&i e detetar
tendências para o futuro. A CENTA participa, por um lado, na identificação das
necessidades da Administração e, por outro, na identificação de produtos e
serviços inovadores que estão a ser desenvolvidos na região e que estão prontos
para exploração no mercado.
6.Assistência técnica: A CENTA presta consultoria técnica, exclusiva e contínua
através dos projetos em que participa, bem como a entidades com interesses em
aplicar técnicas não convencionais no tratamento de águas residuais. Estes
projetos facilitam a formação técnica de pessoal qualificado, e visam garantir a
manutenção de instalações e favorecer a implementação destas tecnologias
noutras áreas do país. As atividades de assessoria técnica incluem soluções para
pequenos municípios, adaptações de tratamentos de acordo com as condições do
território, adaptação a novos regulamentos, etc. Uma tarefa de extrema
importância é o suporte técnico em novas construções.
7.Formação especializada: Uma das linhas de formação é a realização de
análises comparativas das diferentes legislações nacionais em matéria de
saneamento e purificação de águas residuais urbanas e a formação técnica de
recursos humanos das instituições públicas dos países onde realizamos cursos
sobre tratamento de águas residuais. Outra linha de formação, financiada por
diferentes agentes (AACID, AECID etc.), consolida a presença da CENTA na
América Central onde, há vários anos, são desenvolvidas iniciativas de formação
técnica em vários países.
8.Disseminação de conhecimento: A CENTA também dissemina conhecimento
por meio de publicações como guias, livros, contribuições para conferências
científicas e publicações em jornais científicos especializados. A CENTA conta
ainda com um programa de visitas destinadas a diferentes setores da sociedade
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que é dividido em estudantes do ensino secundário, estudantes universitários,
técnicos, instituições e grupos de cidadãos.

2.7 Condições iniciais extraordinárias para ser um Living Lab
O objetivo deste Living Lab é favorecer as regiões espanholas do espaço
SUDOE com a implementação de um modelo de inovação aberta, no campo de
tratamento e reutilização de águas residuais, que permita eliminar e reduzir as
barreiras que impedem o processo de inovação.
Desta forma é concebido como um instrumento que ajuda o processo de
inovação do início ao fim, permitindo um apoio e monitorização holísticos do
processo. Portanto, deve ser configurado para a recolha e análise de informação e
para gerar e validar soluções em ambientes reais, antes de serem totalmente
inseridas no mercado.
Longe de ser concebido como uma bancada de testes ou como um laboratório
científico fechado, onde os investigadores realizam experiências em condições
controladas, o Open Water Living Lab será um espaço aberto e flexível, onde
utilizadores,
investigadores,
criativos,
empreendedores,
associações,
administrações, universidade, etc. se unem para cooperar e promover projetos de
inovação
Sem dúvida, o Centro Experimental de I&D&i da Fundação CENTA oferece um
ponto de partida bastante robusto para a implementação de um Living Lab, uma
vez que tanto o espaço físico quanto o portfólio de serviços já possuem hoje boa
em dia parte desses fatores, proporcionando assim um ambiente que
indubitavelmente favorecerá o início do projeto. Em mais de 30 anos de operação,
conseguiu-se estabelecer uma ampla rede de relações e sinergias com empresas,
administrações e outros centros de pesquisa.
Embora não se possa dizer que constitua atualmente um Living Lab encontrase bastante próximo desse modelo, uma vez que já interage com a comunidade
científica, empresas, administração e também a sociedade, através do seu extenso
programa de trabalhos.
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Sem dúvida, o seu grande dinamismo e sinergias com um amplo grupo de
stakeholders provenientes de diferentes setores da hélice quádrupla fazem deste
centro experimental um excelente precursor para o desenvolvimento de um Living
Lab especializado em tratamento e reutilização de águas residuais, prestando
assim um serviço direto às regiões da Andaluzia e Múrcia, dadoa sua alta
capacidade de mobilização e valorização da inovação gerada tanto nos projetos
existentes de I&D como em novos projetos.
No entanto, para tornar o Centro Experimental Carrión de los Céspedes num
Living Lab, seu modelo organizacional e funcional deve ser definido e estruturado
de forma a garantir o estabelecimento de um verdadeiro sistema aberto de
inovação, que favorece a incorporação de produtos inovadores e / ou tecnologias
no mercado e favorecem os processos de inovação no setor público.
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3 Living Lab Laviso - França
3.1 Introdução
O LaViso é uma parceria entre o International Office of Water, o Instituto para
Tecnologias de Separação e Filtração e a Universidade de Limoges.Localizado no
sudoeste de França,foca-se em tecnologias de tratamento de águas residuais e
nagestão de infraestruturas associadas. Embora com este foco principal, o Living
Lab não será limitado nestas capacidades e interesses, fornecendo apoio para
soluções numa ampla gama de aplicações.

3.2 Instituições envolvidas na constituição do Living Lab
OIEaué uma organização sem fins lucrativos criada em 1991 com apoio estatal.
A sua missão é:
• Reunir competências de instituições públicas e empresas privadas;
• Fornecer serviços de interesse público no domínio da água;
• Promoverknow-howfrancês para uma gestão sustentável dos recursos
hídricos a nível internacional;
IFTS, Instituto para Tecnologias de Separação e Filtração, é uma organização
sem fins lucrativos fundada em 1981.
• A competência do IFTS está assente uma extensa experiência de técnicas
de separação, instalações de última geração e uma equipa de cientistas,
engenheiros e técnicos que se encontram entre os melhores nos seus
domínios de conhecimento.
• O conhecimento desenvolvido pelo IFTS é aplicável a todas as indústrias.
Deste modo, a equipa do instituto vai diariamente ao encontro das
necessidades de vários sectores industriais tais como a aeronáutica,
agricultura, química, ambiente, mecânica, nuclear, farmácia, etc.
A Universidade de Limoges, em particular o laboratório Peirene-Eau, uma
unidade de investigação da universidade de Limoges reúne competências de
ponta nos domínios do ambiente em várias disciplinas: química, biologia,
microbiologia, edafologia e engenharia de processo. Os seus 40 empregados
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permanentes dão resposta aos problemas ambientais provenientes das atividades
económicas e dos atores sociais nos domínios de diagnóstico e em todo o
processo. Peirene é desenvolvido num contexto nacional e internacional onde o
ambiente constitui prioridade, possuindo parcerias com empresas e
desenvolvendo formações para estudantes.
A equipa é parte constituinte do Instituto Federativo de investigação GEIST
(Instituto Genómico, ambientes, imunidade, saúde e terapêutica) da Universidade
de Limoges. É associado ao PRES Limousin Poitou Charente. Fazendo ainda parte
da Federação de Investigação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável
(FREDD).

Figura 3.1 Localização dos diferentes espaços do OIEau

3.3 Recursos e tecnologias disponíveis
OIEau:
As infraestruturas do Living Lab estão localizadas em Limoges em La
Souterraine. Os peritos que estarão envolvidos nos testes dos pilotos são
membros do Centro Nacional de Formação para profissões da Água (CNFME –
Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau).
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CNFME:
• Emprega de forma permanente 30formadores;
• Possui 30 000 m² de unidade pedagógicas:
- 18 salas de formação;
- 20 unidades técnicas.
• 600 sessões de formação disponíveis anualmente (em catálogo e por
pedido);
• Forma 6 000 profissionais anualmente.
Em Limoges, os materiais de apresentação e as instalações operacionais são
reunidos em duas salas técnicas, representando 800m² de espaço educacional
coberto e aquecido. Ao ar livre, o centro possui uma rede experimental de malhas,
condutas de água potável soterradas e com fugas, e uma vala funcional (para
gestão de águas pluviais).
Em La Souterraine, o centro reúne instalações educativas dedicadas à
colocação de condutas, redes de saneamentos (auto-monitorização, controlo e
inspeção, intervenção, etc.), sistemas individuais de saneamento e pilotos
operacionais dedicados à produção e refinamento de água potável e processos,
tratamento de águas residuais urbanas e industriais, tratamento de lamas de
esgoto, medidores de caudais e gestão remota. Em 2010, 700m2 foram
adicionados, dos quais grande parte foram afetos a laboratórios e técnicas
analíticas. O OIEau já efetuou estudos técnicos clássicos envolvendo pilotos antes
de 2018, mas nos quais a sociedade civil não esteve envolvida enquanto ator de
cocriação.

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

28

Figura 3.2 Unidade de regulação elevatória e hidráulica

Figura 3.3 Sala para investigação de fugas de deteção de materiais da tubagem
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Figura 3.4 Área dedicada ao abastecimento de água potável

Figura 3.5 Unidade para assentamento de condutas de água potável
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Figura 3.6 Unidade dedicada a medidores de água e metrologia
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Figura 3.7 Sessão de formação em automação de gestão remota

Figura 3.8 Unidade de processoe produção de água potável
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Figura 3.9 Canal de Metrologia

Figura 3.10 Sistemas de saneamento on-site
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Figura 3.11 Rede de saneamento subterrânea acessível

Figura 3.12 Unidade de tratamento de águas residuais urbanas e industriais
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Figura 3.13 Laboratório de análises de água

IFTS:
As competências do IFTS baseiam-se numa longa experiência em técnicas de
separação, unidades de teste de ponta e uma equipa de cientistas, engenheiros e
técnicos que estão entre os melhores nos respetivos campos de ação.
O conhecimento desenvolvido no IFTS é aplicável a todas as indústrias. Desta
forma, diariamente as equipas do instituto vão ao encontro a vários sectores
industriais tal como aeronáutica, agroindústria, química, ambiente, mecânica,
nuclear, farmácia, etc.
Com base em Foulayronnes, entre Bordeaux e Toulouse no sudoeste de França,
o IFTS tem um posicionamento internacional contando com dois subsidiários, um
nos Estados Unidos (Middlesex, NJ) e outro na China (Shanghai). O subsidiário
chinês instalou-se num novo edifício em 2014, no qual as equipas de venda estão
sediadas assim como um laboratório de testes para filtros e controlo de limpeza.
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Figura 3.14 Laboratório para estudo de processos de separação - viabilidade e otimização

Figura 3.15 Laboratório de testes de filtros
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Figura 3.16 Laboratório de caracterização e limpeza

Figura 3.17 Laboratório de Análise de Águas
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Figura 3.18 Laboratório de estudos e especialização em separação de membranas.

Inaugurado no final de 2018, o IFTS tê-lo-á operacional no início de 2019, o
novíssimo Centro de TestesRoger Ben Aïm. Um centro experimental e de
investigação criado para avaliar o comportamento de pilotos e equipamento
industrial em águas com características específicas.
Localizado em Lot-et-Garonne, em Agen (França), o Centro de Testes Roger
Ben Aïm encontra-se localizado entre duas unidades na cidade: a unidade de
produção de água potável e a unidade de tratamento de efluente. Este
posicionamento dá-lhe acesso direto às suas águas através de uma rede
interconectada de tubagens. Encontra-se também próximo de Garonne e de Canal
des Deux-Mers entre o AtlânticoeMediterrâneo.
O Centro possui as condições de trabalho ideais para o seu pessoaloferecendo
os seus serviços a companhias privadas para testar e comprovar com objetividade
o desempenho de qualquer tecnologia ou inovação, de forma a tratar água ou
lamas durante um período de tempo significativo (alguns dias, semanas ou vários
meses de forma continua) e em completa confidencialidade por forma a:
• Avaliar e qualificar tecnologias e equipamento para tratamento e
reutilização de água e gestão de lamas de esgoto,
• Testar e comparar tecnologias concorrentes em escala piloto ou semiindustrial, sob condições controladas,
• Organizar demonstrações de equipamento em condições reais,
• Estabelecer orçamentos de consumos de equipamento em condições reais
de uso,
• Avaliar in-situ instrumentos de medição e sensores online,
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• Testar a resistência de equipamento e sensores…
O Centro de Testes também se destina a conduzir investigação (investigadores,
estudantes de doutoramento, académicos…) por equipas francesas ou
internacionais, incluindo testes em águas naturais ou em vários estágios de
tratamento, de clarificação, purificação ou em lamas de esgoto.
O edifício assente em palafitas por forma a evitar risco de inundação tem no
primeiro nível, uma área de estacionamento e uma área de experimentação
cobrindo vários reservatórios de água subterrâneos. No nível superior, um espaço
de 360m2 é dedicado à experimentação de dispositivos e tratamento, uma oficina
de mecânica, escritórios e salas de reunião. O edifício possui ainda um telhado
verde que serve para experiências de rega e refrigeração do edifício.

Figura 3.19 Centro de Testes Roger Ben Aim
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Figura 3.20 Localização do Centro de Testes Roger Ben Aim

Figura 3.21 Instalações de Centro de Testes Roger Ben Aim
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Os temas de investigação da Universidade de Limoges em matéria de água e
ambiente são os seguintes:
• Avaliação da mobilidade de contaminantes em ambientes complexos:
−
−

Ambiente Natural (sedimentos, massas de água, solo)
Métodos para tratamento de água ou lamas de esgoto

• Determinação dos
contaminantes:
−
−
−
−
−

mecanismos

de

controlo

da

mobilidade

de

Mecanismos de adsorção / dessorção;
Dissolução/precipitação;
Redox;
Interações entre as fases sólida/ líquida/ gasosa
Interações com matéria orgânica

• Métodos de recolha de amostras inovadores:
−
−
−
−

Amostragem passiva
Contaminantes Inorgânicos DGT
Contaminantes Inorgânicos POCIS, Chemcatcher
Macrófitas

Os contaminantes estudados são os principais elementos presentes no meio
ambiente, parâmetros de qualidade de águas residuais, elementos vestigiais
orgânicos e inorgânicos. As ferramentas analíticas disponíveis são:
• Material de amostragem para solos e sedimentos:
− Perfuradora e brocas, peneiras
• Material de amostragem para águas (superficiais e subterrâneas) e medição
de caudais:
− Amostradores automáticos (ISCO), amostrador para piezómetro, sonda
piezométrica, amostrador passivo, caudalímetros
• Preparação de Amostras:
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− mineralizador de micro-ondas, liofilizador, ASE para extração de
poluentes orgânicos em matrizes sólidas ou biológicas, autómato SPE,
evaporador para pequenos volumes
• Caraterização de sólidos:
− Microscópio ótico, SEM, Difração de Raio-X (plataforma carmalim da
Universidade de Limoges), XRF, analisador CHONS, medidor de
eletroforese (zetameter)
• Materiais para análise de metais e semimetal:
−

Espectrometria de massa com plasma (ICP-MS), espectrômetro de
micro-ondas de emissão atômica com plasma (MP-AES), absorção
atómica (chama e forno), polarografia

• Materiais analíticos para compostos orgânicos:
−

•

Materiais analíticos para caracterização da água:
−

•

Medidor Carbono orgânico total e Azoto total (TOC/TN),
cromatografia iónica, titulador automático, parâmetros globais (pH,
condutividade, O2,...), espectrofotómetros (UV e fluorescência) e
material de campo para análises de água.

Laboratório de Testes:
−

•

Cromatografia líquida (LC MS QTof - LC detetor DAD/
fluorescência)–Cromatografia gasosa (GC MS/MS QQQ – LC MS
QQQ a obter em breve)

Unidades Piloto, colunas,bombas …

Material de culturas in-vitro, histologia, biologia molecular:
−

Eletroforese DGGE, PCR (não quantitativa)
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3.4 Definição dos órgãos de gestão e regulamento interno do
Living Lab
Os parceiros não acordaram na estrutura do Living Lab. A preferência é para a
criação de um memorandum de entendimento entre estes.

3.5 Grupos-Alvo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agência da Água Adour Garonne
Agência da Água Loire Bretagne
Agência Francesa para a Biodiversidade
Agência para a valorização da investigação Universitária de Limousin
Aglomerado de Limoges
Aglomerado de Niortais
APESA
Metrópole de Bordeaux
BRGM
CCI Nova-Aquitânia
Comunidade da Aglomeração de La Rochelle
Comunidade da Aglomeração de Basin de Brive
Comunidade da Aglomeração Grand Angouleme
Comunidade da Aglomeração de Grand Perigeux
Comunidade da Aglomeração de Pau Bearn Pyrenees
Comunidade da Aglomeração de Pau Bearn Pyrenees
CRITT Engenharia de processos e tecnologias ambientais (GPTE)
DREAM
EGIS
Ester Technopole
Comunidade urbana de Grand Poitiers
Gueret
IRSTEA EABX - Ecossistemas aquáticos e mudanças globais
Associação Científica e Técnica para Água e Ambiente
Avaliação de novos processos de saneamento para pequenas e médias
comunidades

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

43

• Missão de assistência à gestão de água e saneamento do Departamento de
Gironde
• Empresas de aceleração de transferência de tecnologia
• Ministério de transição ecológica e solidária
• ODESSOL
• OPURE
• Pólo Ambiental
• Junta Municipal de Água de Mont de Marsan.
• SAUR
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Charente
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Charente-Maritime
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Deux-Sevres
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Landes
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água Lot
et Garonne
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Pyrennes Atlantique
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
VIENNE
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Correze
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Creuse
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Dordogne
• Serviço de Assistência Técnica em Purificação e Monitorização de Água
Haute-Vienne
• Serviço de Gestão de Água para Aglomeração de Agen

O projeto TWIST é cofinanciado pelo Interreg SUDOE através do Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional. TWIST - N. º SOE2/P1/E0504

44

3.6 Serviços oferecidos atualmente
Apoio à inovação
Os três principais parceiros e suas organizações representadas oferecem apoio
aos empreendedores no desenvolvimento de novos processos tecnológicos e na
comercialização de produtos e serviços inovadores.
No início do processo de inovação, podemos propor a facilitação de discussões
num clima de inovação e desenvolvimento de tecnologias da água na região da
Nova Aquitânia. Para isso, organizamos workshops de cocriação com CODEmaker
e mobilizamos uma organização codeign hospedada na Universidade de Limoges.
Estes workshops podem incluir todas as partes interessadas identificadas no
conceito de hélice quádrupla (universidades, indústria, governo e público)
Gerar investigação inovadora
O Living Lab tem como objetivo responder às necessidades tecnológicas com
a construção de projetos de investigação que reunirão conhecimentos nas áreas
de ambiente e tecnologias da água, incluindo química, biologia, microbiologia,
edafologia e engenharia de processos. O LaViso pode propor ensaios em escala
piloto ou processo em unidades semi-industriais com monitorização de
desempenho, graças à experiência dos parceiros do projeto.
LaViSo oferece assistência em pesquisa de financiamento para investigação e
projetos de transferência de tecnologia, construção de consórcios e
implementação de estudos técnicos hospedados em plataformas de teste.
Transferência de Tecnologia
Transferência de tecnologia e a cooperação com a indústria de investigação são
poderosas alavancas de inovação e para as empresas, um acelerador de
desenvolvimento. A CCI France LaViSo deseja fortalecer de forma sustentável a
competitividade das empresas, fornecendo soluções inovadoras de alto nível
tecnológico que levarão rapidamente ao estabelecimento de novos produtos e
serviços. Com a presença de várias redes no consórcio, como Água e Clima, a
experiência disponível em cada membro do consórcio, a disponibilidade de
plataformas, o LaViSO oferece suporte técnico, abrangendo todos os níveis de
preparação, desde a definição do conceito até a tecnologia. A transferência pode
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levar a uma transação financeira e materializar-se de diferentes maneiras:
aquisição de patentes, cooperação, provisão de recursos humanos, etc.
Formação
Os parceiros são especialistas em muitas tecnologias e metodologias que serão
beneficiadas pelo processo de inovação, com o conhecimento necessário para
fornecer tecnologia de ponta para tratamento de água. Também será possível
fornecer formação mediante pedido para processos técnicos.
Normalização de conceitos
O LaViSo faz uma importante contribuição para o desenvolvimento
standardização de vocabulários, medição ou testes que contribuem para a
clarificação de trocas técnicas e comerciais, por exemplo, o IFTS cria comissões de
padronização, pesquisa e desenvolve novos procedimentos para ensaios e elabora
os projetos de normalização com os quais todos concordam.
Propriedade Intelectual
Graças aos serviços de suporte à inovação e transferência da Universidade de
Limoges agrupados no AVRUL o trabalho feito no seio da SVCO que assegurará
que os direitos de propriedade intelectual serão considerados durante o processo.
Análise de Mercado e Marketing
O consórcio visa fornecer estudos de oportunidade de Mercado para
tecnologias que serão avaliados em particular por parceiros externos ao projeto
TWIST, tais como os CCIs de Nova Aquitânia. A parceria tem ainda acesso a um
vasto grupo de atores de suporte.
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4 Urban Lisbon Living Lab (UL3) – Portugal
4.1 Introdução
Os parceiros portugueses do projeto TWIST desenvolverão o Urban Lisbon
Living Lab (UL3) sob o tópicode gestão, tratamento, reciclagem de recuperação de
recursos (água, nutrientes e energia) de águas residuais.
As atividades e respetivas instalações serão localizadas em Lisboa.

4.2 Instituições envolvidas na constituição do Living Lab
A parceria inclui o Instituto Superior Técnico (IST), o Instituto Superior de
Agronomia (ISA) e as Águas do Tejo Atlântico, S.A. (AdTA). No início do projeto
cada instituição possuía os seus projetos independentes de investigação, ainda
que no passado tenha existido colaboração entre instituições.
Águas do TejoAtlântico, S.A. (AdTA)é uma companhia pública responsável pela
gestão e operação dos sistemas de águas residuais das regiões da Grande Lisboa
e Oeste, garantindo a qualidade, continuidade e eficiência do serviço prestado.
Explora um sistema que inclui 104 Fábricas de água, 292 estações elevatórias e
922km de condutas, tratando cerca 244m3/ano servindo uma população de 2,4
milhões de habitantes (23 municípios)
AdTA tem como missão contribuir para os objetivos nacionais de recolha e
tratamento de águas residuais num quadro de sustentabilidade económica,
financeira, técnica, social e ambiental. A AdTA é um forte agente de I&D&i
reconhecido pelo sector, tendo o seu próprio departamento dedicado a I&D&i. No
seu perfil conta com diversas atividades de I&D em parceria com outras
instituições e universidades num vasto espectro de tópicos, incluindo novos
processos de tratamento e implementação de ferramentas de simulação e gestão
para otimizar o tratamento e recolha de águas residuais. As atividades de I&D
incluem a participação em vários projetos nacionais e europeus, bem como o
reconhecimento
internacional
tendo
recebido
o
Global
Honour
AwardpelaInternational Water Association (IWA) pelo projeto“AQUASAFE”,
desenvolvido em parceria com PMEs Europeias constituindo uma plataforma
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operacional de apoio à decisão relativamente ao sistema de águas residuais de
Lisboa.
Ao participar no projeto TWIST, a AdTA tem a oportunidade não só de partilhar
o seu conhecimento, como também melhorar competências do seu capital
humano em tópicos relevantes, tal como, recuperação de nutrientes, tratamento
de águas residuais e sua reutilização e/ou em processos de modelação e
otimização. A AdTA colocará à disposição do projeto TWIST e dos parceiros
portugueses as suas infraestruturas para recuperação de N/P e reutilização de
água.
Atualmente, a AdTA acolhe nas suas instalações e em parceria com outras
empresas da indústria e universidades projetos experimentais relacionados com
eficiência energética, gestão operacional, otimização, tratamento de águas
residuais para reutilização, entre outros.
É igualmente comum a AdTA receber alunos de mestrado e doutoramento para
a realização das suas teses em parceria com universidades.
Instituto Superior Técnico (IST)é uma instituição de ensino superior, sendo a
maior escola de engenharia, ciência e tecnologia de Portugal. A sua missão é
contribuir para o desenvolvimento da sociedade através da oferta de um ensino
superior de elevada qualidade nos domínios da engenharia, ciência, tecnologia e
arquitetura, tanto a nível de estudos graduados como de pós-graduados, bem
como de desenvolvimento de atividades de I&D&i, permitindo fornecer um ensino
de acordo com os mais altos padrões internacionais. Sua missão é, portanto,
expressa nas três funções que caracterizam o conceito de uma universidade
moderna: gerar conhecimento, transferir profissionais qualificados e transferir e
aplicar conhecimento e inovação.
IST possui 9 departamentos estando envolvido com algumas das mais
prestigiadas instituições de I&D&i e na transferência de tecnologia em Portugal,
com um impacto notável internacionalmente em muitos domínios científicos e
tecnológicos. Existem cerca de 10.500 estudantes/anoa tempo inteiro de estudos
graduados e pós-graduados, e cerca de 1,500 profissionais docentes e não
docentes.
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A contribuição do IST para aplicar conhecimento e inovação também é descrita
pela criação de 53 empresas spin-off desde 2009, que reforçam a introdução à
sociedade as pesquisas desenvolvidas nessa instituição. O IST também estimula a
proteção à propriedade intelectual, como forma de promover a valorização do
conhecimento, atualmente possui um portfólio de mais de 250 patentes, sendo a
instituição portuguesa com o maior número de patentes registradas. Muitas
dessas patentes resultam de projetos de investigação envolvendo empresas com
direitos preferenciais para exploração comercial. O licenciamento de outros
direitos de propriedade intelectual, como direitos autorais de programas de
computador ou marcas associadas a produtos de tecnologia, entre outros,
também é realizado pelo IST. Algumas das start-ups do IST têm contratos de
licença que permitem a exploração dos direitos de propriedade intelectual da
escola e dos centros de investigação associados.
A investigação no IST está organizada em 23 Centros e Institutos que procuram
programas de investigação desafiadores, com forte impacto social nas áreas de
arquitetura, engenharia, ciência e tecnologia. Estes Centros e Institutos visam uma
investigação multidisciplinar num ambiente internacional e multicultural.
A Escola de Agricultura do Instituto Superior de Agronomia (ISA) é uma das
faculdades da Universidade de Lisboa. A missão principal do ISA é Ensino Superior,
Investigação e Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia nos campos
científicos da Agricultura, Engenharia Florestal e de Recursos Naturais, Ciência e
Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção Animal, Engenharia Ambiental,
Biologia e Arquitetura Paisagística. No ensino superior, o ISA é frequentado por
1500 estudantes de estudos graduados, mestrado e doutoramento. Os 130
professores e 125 investigadores são doutorados, com reconhecido trabalho
científico publicado em revistas internacionais. Atualmente, o ISA está envolvido
em mais de cem projetos de I&D, financiados por fundos nacionais e da UE. O ISA
está ainda envolvido em vários projetos de transferência de tecnologia com
institutos de investigação e empresas privadas.
O ISA conta com três centros de investigação científica reconhecidos
nacionalmente: i) o Centro de Estudos Florestais (CEF), uma unidade de
investigação dedicada aestudos integrados de florestas e ecossistemas, produtos
florestais e serviços relacionados a florestas, ii) o Centro de Investigação em
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Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem incide sobre toda a cadeia
Agroalimentar, combinando de forma equilibrada ciências básicas e aplicadas,
desde a célula e microrganismos até à paisagem, em prol do conhecimento e da
promoção de soluções eficazes visando a conservação dos recursos naturais e o
aumento da produção e da qualidade dos alimentos, iii) a Rede de Pesquisa em
Biodiversidade e Biologia Evolutiva (Laboratório Associado), em parceria com o
CIBIO, Universidade do Porto e iv) O Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta
Neves" (CEABN), um centro de investigação cuja missão é fomentar a pesquisa
científica em ecologia aplicada aos ecossistemas florestais e agrícolas,
contribuindo para uma gestão e uso do solo sustentáveis.

4.3 Recursos e tecnologias disponíveis
O Urban Lisbon Living Lab no IST será desenvolvido sob a alçada do Laboratório
de Engenharia do Ambiente, que terá projetos em pequena escala de validação de
conceitos, os quais podem posteriormente ser validados nas instalações do ISA ou
da AdTA à escala de protótipo.
O laboratório de Engenharia Ambiental é parte integrante do CERIS – Centro
de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade que possui
tecnologia para realizar análises biológicas, químicas e de qualidade da água dos
seus projetos de investigação. As principais unidades experimentais atualmente
disponíveis são:
• Tratamento de águas residuais através de leitos de macrófitas;
• Tratamento de águas cinzentas através de paredes verdes;
• Câmara de visita com queda para estudo da libertação de gás sulfídrico em
redes de esgoto.
O laboratório inclui ainda sondas para analisar vários parâmetros de qualidade
das águas, tendo ainda capacidade de analisar diversos parâmetros físicoquímicos de amostras de água.
O Urban Lisbon Living Lab no ISA será desenvolvido no campus universitário da
Tapada da Ajuda, um territórios com 100ha, com capacidade de acolher e validar
projetos de validação de conceito e unidades piloto de demonstração.
Atualmente, o campus da Tapada da Ajuda possui uma área cultivada com mais
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de 32ha, uma área de hortas urbanas abertas à comunidade, área florestais, e
vários focos de biodiversidade entre os quais um curso-de-água temporário e um
pequeno lago. A Tapada da Ajuda oferece capacidade de testar em escala real o
nexo água-alimentos-energia-ecossistemas.

4.4 Definição dos órgãos de gestão e regulamento interno do
Living Lab
As três instituições que formam o Urban Lisbon Living Lab manterão a sua
autonomia e os projetos d o Living Lab desenvolver-se-ão numa delas, tendo em
conta as suas especificidades. A localização de cada projeto dependerá do seu
nível de TRL e tópico em estudo. As demais instituições colaborarão no projeto
tendo em conta o tipo de tarefas necessárias.
Para cada projeto um memorando de entendimento mútuo ou um protocolo
serão desenvolvidos, e incluirão a definição de responsabilidades, de tarefas a
realizar, alocação de recursos e benefícios para cada entidade.

4.5 Grupos-Alvo
No início do projeto TWIST, os grupos alvo a trabalhar com o Living Lab serão
maioritariamente instituições de investigação (centros de investigação e
universidades). Com o evoluir do Urban Lisbon Living Lab é esperado que os
grupos-alvo incluam:
•
•
•
•

Companhias relacionadas com o sector da água;
Escolas para educação ambiental;
Municípios e outras instituições públicas locais e regionais;
Organizações sem-fins lucrativos envolvida no sector da água e em
questões de sustentabilidade

4.6 Serviços atualmente oferecidos
No início do projetoTWIST os serviços oferecidos pelo Urban Lisbon Living Lab
incluíram sobretudo estudos de investigação e teste de equipamentos sob a
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alçada de projeto específicos de investigação. Tiveram ainda lugar formações
relativas ao ciclo urbano da água.
É esperado que o portfolio de serviços oferecidos pelo Urban Lisbon Living Lab
inclua produtos e serviços desenvolvidos conjuntamente,com outros
stakeholders, formações e disseminação de eventos de promoção de consciência
ambiental.
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