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Os nossos projetos
A AdA valoriza a participação e colaboração ativa em grupos de trabalho quer nacionais quer interna-
cionais, os quais possam trazer-nos valiosos contributos para o desempenho da nossa atividade. Nesta 
edição destacamos dois desses grandes projetos, com resultados já comprovados.

HyMemb - Tailoring hybrid membrane 
processes for sustainable drinking water 
production

http://www.life-hymemb.eu

É um Projeto que teve início em Janeiro de 2014 e 
tem uma duração prevista de três anos, realizado 
em parceria entre a AdA e o Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC), este último asseguran-
do o papel de coordenação do projeto.

O projeto HYMEMB tem um orçamento de cerca 
de 0,6 milhões de Euros, e conta com um financia-
mento do Programa Life +, na ordem de 45,55%. 

O HyMemb visa demonstrar a viabilidade e susten-
tabilidade da introdução de processos de membra-
na avançados em estações de tratamento de água, 
para criar uma barreira mais segura e resiliente 
contra contaminantes emergentes, diminuindo 
simultaneamente os impactos ambientais (pega-
da de carbono, produção de lamas, utilização de 
reagentes e consumo de energia). Para o efeito, 
desenvolver-se-á um processo híbrido inovador 
que utiliza uma membrana cerâmica de baixa 
pressão (microfiltração) e carvão ativado em pó. 
Esta solução será ensaiada ao longo de dois anos, 
através de um protótipo a instalar na Estação de 

Tratamento de Água de Alcantarilha. Espera-se 
que os resultados demonstrem que o processo 
poderia ser facilmente replicado em estações de 
tratamento de água de consumo da UE. 

SAFEWATER  - Innovative tools for the 
detection and mitigation of CBRN  re-
lated contamination events of drinking 
water

https://www.safewater-project.eu/

É um Projeto que teve início em Outubro de 2013, 
e com uma duração prevista de três anos. Para a 
sua implementação, foi constituído um consórcio 
que conta com a AdA e mais oito entidades estran-
geiras (da Alemanha/Suíça, Noruega, França e Isra-
el), de entre as quais se destaca a FRAUNHOFER-
IOSB, que é o maior instituto industrial alemão e 
coordena cientificamente o projeto. O Consórcio 
conta ainda com a participação da empresa ART-
TIC (coordenador do projeto), do Centro de Ener-
gia Atómica (CEA) francês, e duas entidades gesto-
ras a HAGUIHON, responsável pelo abastecimento 
de água a Jerusalém e a WVZ, responsável pelo 
abastecimento de água a Zurique (contratada pelo 
FRAUNHOFER-IOSB). 

O orçamento global do projeto é de cerca de 4, 8 
milhões de Euros, sendo o financiamento da UE de 
aproximadamente 3,5 milhões de euros, financiado 
através do  7º Programa Quadro (FP7), no tema “Se-
gurança”.

Este Projeto visa a utilização de tecnologias avan-
çadas de deteção de contaminantes e gestão dos 
respetivos cenários de emergência, pelo que, ao 
longo da sua implementação, serão testados di-
versos cenários de emergência, por contaminações 
com diferentes tipos de substâncias, sendo desen-
volvidos e avaliados sistemas de deteção desses 
mesmos contaminantes e software de gestão para 
os referidos cenários.  


