
CircRuRal 4’0 oferece soluções sustentáveis para o tratamento de resíduos e águas residuais em áreas rurais. 
Para isso, baseia-se num controlo específico das águas residuais para conseguir a eliminação dos resíduos mais comuns nas

áreas rurais que permite a análise de dados para o desenvolvimento de tecnologias de tratamento adaptados. 
CircRuRal 4’0 oferece também um software que permite desenhar modelos de gestão integrada de águas residuais.
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O meu nome é Juan, sou membro da equipa do Instituto Tecnológico da Galiza,
ITG, um dos parceiros do projeto CIRCRURAL 4.0. O papel de nossa equipa é
desenvolver sistemas de monitorização que visem otimizar os processos de
tratamento de resíduos destinados a contribuir para a economia circular por
meio da recuperação de nitrogénio e fósforo; isto é, para promover o conceito
de Água 4.0. O meu papel como Diretor de projeto é colocar à disposição do
projeto a minha experiência de mais de 20 anos na direção de projetos
internacionais, coordenando os diferentes grupos de trabalho do centro, em
todos os pontos de vista, inclusive do técnico.
 
Tanto a mim como à equipa de pessoas com quem partilho a sua execução, a
nível pessoal e humano o projeto está a dar-nos: motivação, principalmente por
contribuir para a articulação da própria União Europeia por meio, neste caso,
da inovação e de desafios ambientais comuns; evolução, pelas metas e
objetivos definidos na própria proposta; e prestígio institucional pelo
competitivo que é o próprio Programa.
 
Embora trabalhemos há mais de vinte anos continuamente em projetos
internacionais, é sempre enriquecedor trabalhar a nível transnacional.
Além disso, neste caso, a colaboração centra-se numa área concreta e
específica de Portugal, França e Espanha; isto é, com laços históricos e
culturais muito próximos. A colaboração que estamos a realizar está resumida
em duas características: complementaridade e competência.

https://interreg-sudoe.eu/comunicacion/humans-of-sudoe
http://https/circrural.com/

