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1. Projeto B-WaterSmart

EC H2020 n. 869171 

36 partners, 17.3 M€, 2020/2024

https://b-watersmart.eu/
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… systemic

integrated approach to 

accelerate the 

transformation …



1. Projeto B-WaterSmart

https://b-watersmart.eu/
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1. Projeto B-WaterSmart
https://b-watersmart.eu/



2. Laboratório Vivo de Lisboa. Desafios

Lisboa

#1
População e economia

em crescimento

#2
Alterações climáticas

(e.g. seca e inundações)

#3

Áreas verdes 

(qualidade de vida; soluções baseadas 

na natureza, NBS)

#4
Dependência de recursos 

de água doce distantes 

2009

2021
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curto

prazo

médio

prazo

Olhar para outras 

utilizações de água 

possíveis e normas 

de qualidade 

Redução da dependência 

de água doce para 

utilizações não-potáveis 

Introdução de normas 

para edifícios

Padrões de construção

– uso eficiente água-energia

Reutilização de água

– usos não potáveis

Reutilização de 

água – uso potável

3. Laboratório Vivo de Lisboa. Foco
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Aumentar a confiança 

na reutilização de água



4. Laboratório Vivo de Lisboa.

Soluções para acelerar a gestão inteligente de água

WHY ? 

HOW ? 

TO BECOME MORE WATER-SMART

Decrease

W-E-P footprint

Better secured and more 

sustainable water supply

Better informed 

society

CML

Understand 

the W-E-P 

balance

Provide reclaimed 

water for 

industrial use
water

Select the best water 

source for non-

potable urban uses 

Provide key 

information 

data

User 

goals

City 

goals

General 

goal

Certificate 

climate 

readinesss

Improve WATER SUPPLY management Improve WATER DEMAND management

Increase resilience 

to climate change

non-potable uses potable uses

CHALLENGES – distance from freshwater sources; need to increase urban green areas; climate change; growing population and economy

AdTA CML Adene CML/LEN

Water reclamation 

protocol for 

potable water 

reuse in beverage 

industry

Lisbon Living Lab

WATER SMART SOLUTIONS

Environment for 

decision support and 

selection of alternative 

courses of action

W-E-P balance 

planning module

Climate readiness 

certification tool

Urban water

cycle observatory 

#1
#17

#25 #33 #20

RA-Reuse: Risk 

Assessment for Urban 

Water Reuse module

#24 #27

Water quality model in 

the reclaimed water 

distribution network



2019

Protocolo para a produção de água a partir de 

águas residuais para aplicações na indústria 

alimentar e de bebidas

Novo estudo piloto focado no desenvolvimento e 

demonstração de um protocolo para produção de 

água a partir de AR tratada e respetiva certificação 

ambiental das tecnologias usadas (ozono e osmose 

inversa)

Pré B-WaterSmart
Estudo piloto que produziu com sucesso 

um pequeno lote de água para a produção 

de cerveja e testou a sua aplicação com 

uma empresa cervejeira artesanal

4. Laboratório Vivo de Lisboa.

Soluções para acelerar a gestão inteligente de água
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Matriz da água e conceitos de apoio ao 

desenvolvimento de um observatório da 

água

https://observatorios-lisboa.pt/info_agua.html

4. Laboratório Vivo de Lisboa.

Soluções para acelerar a gestão inteligente de água
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Ambiente de apoio à decisão para redução da 

pegada água-energia-fósforo (WEP) e 

aumento da segurança e sustentabilidade no 

fornecimento de água 

• Desenvolvimento do balanço água-energia-

fósforo em usos não potáveis na cidade

• Avaliação do risco associado à reutilização de 

água em usos não potáveis

• Modelação da qualidade da água para 

reutilização na rede de distribuição 

4. Laboratório Vivo de Lisboa.

Soluções para acelerar a gestão inteligente de água

#25

Risk 

hot-

spots

WEP-driven 

supply/demand 

matchmaker

#24

Water quality model

#27

Risk assessment 

for urban water 

reuse

#17

Decision support 

environment

Non-

potable 

water use +

+
reclaimed 

water

+
+

groundwater, 

…
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Desenvolvimento de certificados “water-smart

for climate-ready”

Metodologia para avaliar e comparar a eficiência 

hídrica, nexus água-energia e adaptação climática 

de domicílios/frações, edifícios e bairros 

https://www.adene.pt

4. Laboratório Vivo de Lisboa. 

Soluções para acelerar a gestão inteligente de água
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5. Notas finais

 A sustentabilidade e a resiliência urbanas requerem uma gestão inteligente da água

 quantidade e qualidade/tipo de água vs. uso 

 Os Laboratórios Vivos constituem um modelo adequado para a coprodução e demo de 

soluções (tecnológicas e de governança) para a gestão inteligente da água 

 O Laboratório Vivo de Lisboa no B-WaterSmart envolve soluções tecnológicas (de 

tratamento de água e digitais), modelos de negócio e de governança para promoção da 

economia circular da água e tem como impacto esperado:

o redução do uso de origens de água convencionais 

o aumento da eficiência no uso da água e da energia associada

o aumento da reutilização de água vs. água usada e água residual tratada

o redução do uso da energia associada à água 

 O projeto desenvolverá um quadro de avaliação da gestão inteligente da água (water

smartness assessment framework)

 A Comunidade de Prática (CoP) do BWS Lisbon Living Lab apoiará a coprodução da 

agenda estratégica deste LL e facilitará a disseminação e replicação das soluções 

desenvolvidas, durante e após o projeto. 
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CML, Líder do Laboratório Vivo LNEC, Mentor do Laboratório Vivo

sofia.cordeiro@cm-lisboa.pt mjrosa@lnec.pt
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