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O Projeto CEMOWAS2

http://cemowas2.com/

R es íd u o s  org ân ico s

Ág u as  R es id u ais CEMOWAS2 visa reforçar a capacitação das autoridades 
responsáveis para a implementação de circularidade na gestão de 

resíduos orgânicos e dos produtos dos processos de tratamento de 
águas residuais (lamas e efluentes). 

Pretende-se desenvolver estratégias territoriais participativas e 
sustentáveis, bem como melhorar e difundir métodos de gestão dos 
resíduos e águas residuais que permitam diminuir o impacto sobre o 
ambiente e melhorar o património natural dos territórios do SUDOE.

Financiamento: Programa Interreg SUDOE 
Duração de 3 anos  - abril de 2018 a setembro de 2021



PARCEIROS

PARCEIROS ASSOCIADOS PORTUGUESES

http://cemowas2.com/



6 estratégias de gestão de águas residuais e/ou resíduos orgânicos

Produtos principais

www.lisboaenova.org

Objetivos

• Conhecer as Boas Práticas existentes, propor e difundir métodos, 
ferramentas e resultados das experiências conjuntas ao território 
SUDOE na área da gestão dos resíduos orgânicos e da reutilização de 
água

• Desenvolver Estratégias Territoriais sustentáveis e participativas para 
uma gestão coerente com abordagens sistémicas da economia circular 
dos serviços de resíduos orgânicos e de águas residuais

• Implementar Ações Demonstrativas para estudar e demonstrar a 
viabilidade técnica, social, económica e legal de soluções concretas em 
matéria de resíduos orgânicos e águas residuais

http://www.lisboaenova.org/


Outros produtos – plataforma CEMOWAS2

• Plataforma virtual com a finalidade de divulgar métodos, ferramentas e boas práticas

http://toolbox.cemowas2.com/



França –
Nouvelle 
Aquitaine

França – Occitanie Espanha -
Catalunha

Espanha - Navarra Espanha -
Estremadura

Portugal - Lisboa

O rigem dos 
resíduos

D oméstico, 
jardinagem, 
Indústria 
agroalimentar

D oméstico, 
jardinagem, 
restaurantes

Águas residuais D oméstico, 
jardinagem, Indústria 
agroalimentar

Indústria 
agroalimentar

R esíduos
alimentares públicos
e privados
Águas residuais

Estratégia Estratégia de 
gestão de 
biorresíduos

Estratégia circular 
de gestão de 
resíduos orgânicos

Estratégia de 
gestão de águas 
residuais para 
aumentar o 
consumo de água 
reutilizada

Estratégia de gestão de 
resíduos orgânicos 
domésticos e 
industriais

Estratégia circular de 
gestão de resíduos 
industriais 
agroalimentares

Estratégias de gestão 
de águas residuais e 
resíduos alimentares 
em Lisboa

Ações
Demonstrativas

Apoio à 
realização de 
sinergias 
industriais

Compostagem de 
fraldas com design 
biológico 
Co-compostagem de 
lodo de esgoto

Reutilização de 
águas residuais 
tratadas para 
limpeza de ruas, 
reutilização 
agrícola e 
industrial

Composting platform 
for domestic and agri-
food industry waste

Plataforma de 
compostagem para 
resíduos domésticos 
e agroalimentares

Reutilização de águas 
residuais tratadas para 
rega de espaços 
verdes Promoção da 
compostagem em 
escolas com hortas e 
cantinas



CEMOWAS2: Exemplos de iniciativas em Lisboa

• Diagnósticos Participativos:
• Estudo de atitudes e comportamentos face à reutilização de água 

residual tratada em Lisboa
• D. P. do Estado de Valorização de Resíduos Alimentares em Lisboa

• Ações demonstrativas: 
• Avaliação da contaminação da vegetação e do solo, através da rega 

com água potável e água residual tratada, e comparação entre os 
métodos de rega por aspersão e gota a gota, na ETAR de Beirolas.

• Trabalho na área da compostagem em escolas com cantinas e hortas

• Elaboração de produtos finais: Abordagem estratégica para uso eficiente 
de água em Lisboa e valorização de resíduos orgânicos



www.lisboaenova.org
http://cemowas2.com/

E-mail de contacto: dianahenriques@lisboaenova.org

Obrigada!

Diana Henriques

http://www.lisboaenova.org/
mailto:dianahenriques@lisboaenova.org
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