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Pela sua diversidade geológica, Portugal é muito rico em Águas Minerais

Naturais (AMN), com composições físico-químicas distintas.

Algumas destas águas possuem particularidades muito interessantes, às

quais, desde tempos remotos, foram atribuídas capacidades únicas na

cura de certas doenças e na preservação da saúde, o que constitui uma

mais-valia importante em relação às restantes águas subterrâneas.

A sua composição tem suscitado, ao longo dos anos, o interesse de

estudiosos de diversas áreas científicas. No entanto, estes estudos

centraram-se sobretudo na caracterização físico-química das águas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS



DEFINIÇÃO

De acordo com a legislação portuguesa em vigor para as AMN, a grande característica distintiva deste recurso
hidromineral, relativamente às águas comuns de uma dada região (bem como às águas de nascente), é a sua
estabilidade, ainda que “dentro de uma gama de flutuações naturais”. A estabilidade advém do facto destas águas
possuírem uma circulação profunda, lenta, em que os fenómenos de interação água-rocha são muitas vezes da
ordem das dezenas a milhares de anos; como resultado temos águas com uma composição química bem definida e
específica.

“água bacteriologicamente própria, de circulação subterrânea, com particularidades físico-químicas estáveis na 
origem dentro da gama de flutuações naturais, de que podem resultar eventuais propriedades terapêuticas ou 
efeitos favoráveis à saúde”. 

Uma AMN é, segundo a Lei nº 54/2015, de 22 de junho, uma:

O reconhecimento e exploração de uma AMN implica a demonstração de qualidade e determinada estabilidade dos
parâmetros físico-químicos, bacteriológicos e de radioatividade, perante a DGEG, tornando-se essencial a existência
de captações com características técnicas construtivas adequadas, que salvaguardem e acautelem a utilização do
recurso e evitem a degradação e poluição do mesmo.



Em Portugal Continental existem atualmente 77 águas qualificadas como AMN.

A sua distribuição no país é desigual, verificando-se uma maior concentração na

zona norte e centro, justificada principalmente pela divisão de Portugal em áreas

com características geológicas e estruturais distintas.

As AMN encontram-se diretamente relacionadas com grandes acidentes

tectónicos como: a Falha de Penacova-Régua-Verin ou a Falha de Manteigas-

Vilariça-Bragança.

É geralmente no cruzamento entre as grandes falhas regionais e suas conjugadas,

que se criam as condições mais adequadas para a ascensão dos fluidos

provenientes de zonas profundas da crosta.
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CONTROLO  GEOLÓGICO ESTRUTURAL



Primeira Área

Localizada na região Norte do Maciço Hespérico, a ocorrência e circulação das

águas é controlada por falhas profundas, envolvendo fluidos gerados em

profundidade, em processos metamórficos e/ou magmáticos.

Ocorrência de águas sulfúreas sódicas e águas gasocarbónicas:

As águas sulfúreas sódicas caracterizam-se pelo cheiro conhecido a "ovos

podres", ou seja, na sua maioria, pela presença de formas reduzidas de

enxofre, elevado teor em sílica, do ião flúor e valores de pH elevados (> 8).

As águas gasocarbónicas são geralmente classificadas como hipotermais,

com mineralizações elevadas (> 1 g/L), concentrações de flúor superiores a

1 mg/L, e altos níveis de CO2.

São geralmente do tipo bicarbonatas sódicas, com exceção da AMN de

Melgaço, que apresenta fácies hidroquímica bicarbonatada cálcica.
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CONTROLO  GEOLÓGICO ESTRUTURAL

Tendo em conta a ocorrência de AMN, Portugal pode ser dividido em duas grandes 
áreas hidrominerais:



Segunda Área

Localizada no Centro e Sul de Portugal, as águas minerais são influenciadas
principalmente pelos processos de dissolução da rocha, embora o controlo
estrutural tenha também influência.

Na Zona Centro-Ibérica existem águas que apresentam baixos valores de
mineralização, que resultam, na sua maioria, da circulação de águas
meteóricas através de fissuras existentes nas rochas graníticas e em formações
quartzíticas.
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CONTROLO  GEOLÓGICO ESTRUTURAL



Do ponto de vista químico, predominam as águas sulfúreas, sendo usadas no sector
de atividade do termalismo.
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QUIMISMO



Consoante as suas características, pode ter como tipo de aproveitamento

termalismo, o engarrafamento e a geotermia.
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Sendo, por excelência, recursos de boa qualidade, as AMN podem constituir

uma mais valia económica considerável para a região onde se inserem, por

estarem associadas a atividades “amigas do ambiente”, potenciadoras de um

acréscimo de movimento turístico.

TIPO DE APROVEITAMENTO



Dado que as AMN são a matéria prima de que depende não só a indústria do engarrafamento como também o

desenvolvimento e a própria existência das estâncias termais, há que atuar de forma a que a quantidade e a qualidade

deste tipo de recurso fique garantido.

Assim, para que se verifique uma boa gestão de um aquífero hidromineral, torna-se necessário o cumprimento de figuras

consignadas nos diplomas específicos, nomeadamente :

a existência de um Diretor Técnico idóneo (art.º 30º do D.L. n.º 86/90, de 16.03);

a existência de um Plano de Exploração aprovado (art.º 26º do D.L. n.º 86/90, de 16.03);

a existência de um Perímetro de Proteção fixado (art.º 46º da Lei. n.º 54/2015, de 16.03);

que sejam cumpridos os Programas Analíticos estipulados pela DGEG (art.º 45º do D.L. n.º 86/90, de 16.03);

GESTÃO DO RECURSO 



Diretor Técnico - O responsável pela direção dos trabalhos na concessão e que responde solidariamente com o

concessionário pela rigorosa aplicação das regras, das melhores técnicas disponíveis e pelo cumprimento do plano

de exploração. Detentor de curso superior em especialidade adequada e idoneidade técnica reconhecida pela DGEG.

GESTÃO DO RECURSO 

Plano de Exploração - O concessionário executa os trabalhos de exploração da água mineral natural de acordo com um

plano previamente aprovado DGEG.

O plano de exploração deve, em regra, conter:

Memória descritiva sobre as características do recurso, elaborada de acordo com o

estudo hidrogeológico existente para o sistema aquífero;

Descrição pormenorizada dos processos e métodos de exploração, nomeadamente

o período de exploração do recurso e os fins de aproveitamento do mesmo;

Indicação dos caudais e dos tipos de utilização nas atividades subsequentes à exploração;

Características do sistema de monitorização on-line das captações;

Período de funcionamento das termas, no caso da atividade subsequente à exploração

ser o termalismo.



Perímetro de Proteção- A exploração de águas minerais naturais deve desenvolver-se no âmbito de um perímetro de

proteção, fixado com base em estudos hidrogeológicos, destinado a garantir:

a disponibilidade e características da água

as condições para uma adequada exploração.

GESTÃO DO RECURSO 

O perímetro de proteção compreende 3

zonas:

- zona imediata;

- zona intermédia;

- zona alargada.



Programas Analíticos -Estas águas são controladas com regularidade desde 1986, em virtude de se ter reconhecido

a necessidade de adquirir dados que conduzam a um maior conhecimento dos recursos permitindo, deste modo, a

sua melhor gestão e valorização.

GESTÃO DO RECURSO 



Qualquer anomalia  verificada na 
água de uma captação legalizada, 
estipula-se um programa especial, 
que poderá ser:
• Físico-químico
• Bacteriológico
• Compostos orgânicos
• Radioatividade

Decorridas mais de três décadas sobre a entrada em vigor dos
referidos programas, registou -se uma evolução significativa no
conhecimento técnico e científico das AMN.
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GESTÃO DO RECURSO 



Despacho nº 14413/2016, de 29.11
D.R. 2.ª série — N.º 229 

Despacho n.º 5868/2017, do Sr. DGEG
“Parágrafo único: Para efeitos de cumprimento dos Programas Analíticos já
notificados pela Direção -Geral de Energia e Geologia (DGEG) para o ano de
2017, bem como para os Programas Analíticos que venham a ser fixados no
futuro, o reporte, via portal das análises da DGEG, deve impreterivelmente
ser efetuado num prazo máximo de 10 dias úteis, nos termos do Código do
Procedimento Administrativo, a contar da data da emissão do boletim
analítico pelo laboratório, sob pena de incumprimento do Programa
Analítico, punível com coima nos termos da legislação em vigor”

GESTÃO DO RECURSO 



TRATAMENTO DE DADOS ANALÍTICOS

O tratamento dos dados analíticos na DGEG é efetuado recorrendo a um software
específico, denominado Aquachem, permitindo a tradução gráfica da informação, a
realização de estatísticas e a elaboração de diagramas diversos, entre os quais os
diagramas de Piper e de Schoeller.

Esta ferramenta constitui um meio de apoio à tomada de decisão no processo de
gestão das águas minerais, ao permitir avaliar a sua qualidade, evolução e
estabilidade físico-química, em permanente atualização.

Duas captações  com 

estabilidade físico-química       

Uma captação  com

instabilidade físico-química

Reconhecimento da água de novas 
captações

Diversas captações  com

instabilidade físico-química



MICROBISMO

• A composição das AMN tem suscitado, ao longo dos anos, o interesse de estudiosos de diversas áreas científicas
estudos centraram-se sobretudo na caracterização f.q. das águas.

• Contrariando alguns pressupostos do passado, os sistemas hídricos subterrâneos são, cada vez mais, vistos como
ecossistemas.

• O avanço no desenvolvimento de técnicas e ferramentas moleculares tem permitido obter informações importantes
sobre a estrutura e dinâmica de comunidades microbianas e das suas relações com a rocha/água.

• No caso das águas minerais naturais, o controlo em termos de microbiologia, na captação, é apenas direcionado para a
pesquisa de:

Parasitas e microrganismos patogénicos;

Escherichia coli e outros coliformes e estreptococos fecais;

Anaeróbios esporolados sulfito-redutores;

Pseudomonas aeruginosa.



A DGEG considerou importante a realização de estudos multidisciplinares, que englobem as vertentes hidrogeologia, microbiologia
e geoquímica, pois considera que a composição das águas minerais naturais é o reflexo, não só da interacção água-rocha, mas
também o resultado da existência de ambientes por onde as águas passam, muitas vezes redutores, e da população microbiana
existente.

Torna-se fundamental o conhecimento mais profundo das águas minerais naturais, de particularidades tão únicas. Devemos
conhecer a água mineral como “um todo”, não apenas como resultado da interação água-rocha (que obviamente contribui para as
valências terapêuticas das águas) mas também a sua composição ao nível do microbismo.
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MICROBISMO

Em 2010 a DGEG foi promotora
de um estudo multidisciplinar
das águas minerais naturais
utilizadas no termalismo,
englobando as vertentes
hidrogeologia, microbiologia e
geoquímica, no fundo, um
estudo “hidrobiogeoquímico”.
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PROJETO HIDROGENOMA

Pretendendo-se dar uma nova visão estratégica às AMN, os fatores

estratégicos que levaram a DGEG a implementar este projeto são a

valorização da inovação, a aposta no termalismo associado à saúde, o

engarrafamento, o crescimento do turismo e desenvolvimento

regional, a naturoterapia - cosmética como áreas em ascensão no

setor e a geotermia como resposta energética renovável ainda pouco

explorada.

ÁGUAS MINERAIS NATURAIS
Uma Nova Visão Estratégica

O objetivo de conhecer o microbismo natural de cada AMN conduziu ao projeto
multidisciplinar liderado pela DGEG.

dupla vertente – aumento do conhecimento dos sistemas de circulação subterrâneos das AMN e 
valorização da exploração sustentada das AMN.

A iniciativa da DGEG para a implementação e desenvolvimento deste estudo
metagenómico tem como principal objetivo a melhoria do conhecimento da
AMN, tendo em vista a sua melhor gestão, exploração e valorização.



PROJETO HIDROGENOMA

O microbismo característico de cada água mineral e a sua correlação com os

efeitos benéficos para a saúde, são fatores de fundamental importância para

um melhor conhecimento do recurso e, desta forma, para uma boa

exploração do mesmo.

Este projeto contribui fortemente para a credibilização do termalismo Português.

Até à data, as valências terapêuticas das AMN foram definidas de uma forma empírica, ou estabelecidas

de acordo com o quimismo das águas. Pretende-se que cada água mineral natural usada nas Termas

tenha a sua própria assinatura, o seu “código de barras”.

Desta forma, o utente saberá que se deslocará a determinada estância termal que tem indicações

terapêuticas cientificamente definidas e não a estâncias termais onde não estão comprovadas as

indicações terapêuticas das águas.
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15 de Dezembro de 2019
Local: Centro Congressos Lisboa



http://www.dgeg.gov.pt/

http://www.dgeg.gov.pt/


OBRIGADA.

carla.lourenco@dgeg.gov.pt
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