
                           SEMINÁRIO SOBRE RECURSOS NATURAIS, HIDROLOGIA E BALNEOTERAPIA 
 

9-12 de Fevereiro de 2017

 
Objetivo Principal Aquisição de novas capacidades teóricas e 
práticas na área de Termalismo e Talassoterapia promovendo a 
atualização de conhecimentos e consequente valorização profissional. 
Formação prática e debate de situações reais.  
 

Destinatários Este seminário foi desenhado a pensar, sobretudo, 
nos profissionais, mais igualmente, nos estudantes que frequentam 
cursos técnicos vocacionados para o trabalho em Estâncias Termais, 
Spas e Centros de Talassoterapia, mas está aberto a qualquer 
cidadão. 
 

Objectivos Gerais Proporcionar aos profissionais a atualização 
necessária para, de acordo com a prescrição de Técnicos Superiores 
de Saúde, poderem orientar, organizar, controlar e assegurar funções 
decorrentes da actividade termal e de talassoterapia. 
Trata-se de uma iniciativa que aborda a dimensão técnica em 
termalismo, relendo o contexto histórico e perspetivando o futuro, 
dotando os formandos de uma compreensão holística sobre a 
evolução do termalismo em Portugal e no mundo.  
O seminário tem uma base interdisciplinar, procurando alargar os 
conhecimentos em Hidrogeologia, Legislação, Química, Microbiologia, 
Hidrologia Médica, Ciências da Saúde, Motricidade, Arquitetura, entre 
outras. 
Pretende-se dar a conhecer a relação entre a Água Mineral Natural, a 
Medicina, a Arquitetura e o Design, fomentando a atualização da 
cultura termal e geral. 
 

Comissão Científica Maria Cândida Vaz | Helena Gonçalves Pinto  
 

 

 
 
Organização Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior 
Técnico (ADIST). 
 

 

Apoio Direcção Geral de Energia e Geologia. 
 

 

Parceria BanyanTree SPA | Hotel Palácio, Estoril. 
 

Apoio Institucional Câmara Municipal de Cascais | Arquivo Municipal 
de Cascais. 
 

Especialistas Bárbara Alfaiate, Cândida Monteiro, Filipa Macieira, 
Helena Gonçalves Pinto, José Alcântara Cruz, Manuela Cadete, Maria 
Cândida Vaz, Maria José Mouraz, Ricardo Santos, Susel Caetano, 
Vera Las, Vítor Martins. 
 

Colaboração Técnicos, Estoril. 
 

Duração 3 dias: quinta, sexta, sábado | 4 dia: domingo (visita cultural) 
 

Diploma Emissão de documento de frequência. 
 

Contactos Associação para o Desenvolvimento do Instituto Superior 
Técnico.  
 

Morada  Av. Manuel da Maia, 36 R/C- Direito, 1000-201 Lisboa. 
Email: info@adist.pt / Telef.: 218419585. 
 

Inscrição  Vagas: 25  

Valor  250€ 
   

Visita Cultural 12 de Fevereiro | gratuita. 

 
 
 



9 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

Local: Laboratório de Análises, Instituto Superior Técnico 
 
9h Entrega da Documentação  
9h15 Sessão de Abertura | Maria Cândida Vaz, Comissão Científica 
 

Tema: Águas Minerais e Estâncias Termais 
9h30-11h Águas Minerais Naturais como Recurso  
               José Alcântara Cruz 
 

Caracterização das águas minerais naturais e aproveitamento dos 
recursos hidrogeológicos. Hidrogeologia. Perímetros de Proteção. 
Legislação e Regulamentação Técnica Aplicada ao Recurso Termal. 
Novas estratégias de aproveitamento dos recursos. A inovação tecno-
lógica aplicada ao recurso. Debate 
 

11h-11h30 Pausa  
 

11h30-13h Legislação Técnica Aplicada nas Estâncias Termais     
                 Vitor Martins 
 

Utilização da água mineral natural em termalismo. Indicações 
terapêuticas. Papel da Comissão de Avaliação Técnica. Controlo da 
qualidade da água. Competências das autoridades de saúde. 
Vigilância Sanitária. Obrigações do diretor clínico e do titular. Outras 
disposições legais e normativas aplicáveis. Debate 
 

13h-14h Almoço (livre) 
 

Tema: A Evolução do Termalismo.  
14h15-15h O Termalismo. Tradição e Contemporaneidade do  
Microcosmo Termal Helena Gonçalves Pinto 
 

A evolução do Termalismo e dos conceitos, desde a cura à promoção 
de bem-estar e da saúde. A inovação e a reabilitação. Prevenção 
aplicada aos novos protocolos termais. O papel da arquitetura e a 
dimensão contemporânea do microcosmo termal. A importância 
económica, cultural e turística do termalismo. Debate 
 

16h-18h “As Termas em Movimento” (visionamento de filmes e 
documentários), com comentário por Helena Gonçalves Pinto. 

10 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

Local: Laboratório de Análises do Instituto Superior Técnico 
 
Tema: Química e Microbiologia das Águas Minerais 
9h-10h30 Visita ao Laboratório de Análises do IST  
               Responsáveis pelas diversas áreas de trabalho do LAIST 
 

10h30-11h Pausa 
 

11h -13h Caracterização Química de Águas Minerais Naturais.  
 Colheita de Amostras e Análise Laboratorial Maria Cândida 
Vaz, Bárbara Alfaiate e Susel Caetano 
 

Colheita de amostras e caracterização química. Metodologias analíticas 
aplicáveis. Interpretação de resultados analíticos. Legislação em vigor. 
Classificação da água em função da sua composição. Debate 
 

13h -14h Pausa para Almoço (livre) 
 

14h -15h30 A Microbiologia das Águas Naturais. Colheita de   
 Amostras e Análise Laboratorial Filipa Macieira e Ricardo Santos 
 

A legislação atual estabelece os critérios de qualidade das águas 
minerais naturais, utilizadas em estabelecimentos termais, deter-
minando a sua caracterização na captação, analisando os parâmetros 
estipulados na lei. A utilização de águas minerais naturais em estabele-
cimentos termais obriga à pesquisa de Legionella spp e de Legionella 
pneumophila. A recolha de amostras para os diferentes tipos de 
análises é outro tema a abordar. Debate 
 

15h30 -16h Pausa 
 

16h-17h Instalações Termais. Ambiente. Desinfecção  
             Manuela Cadete e Ricardo Santos 
 

Controlo laboratorial, através da realização de exames bacteriológicos e 
físico-químicos. Conceitos de Qualidade, Higiene e Segurança. Debate 
 

17h-17h15 Pausa 
17h15-19h A importância da Microbiologia e da Química no fun-
cionamento dos Balneários Termais. Painel com vários oradores. 



11 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

Local: Banyan Tree SPA, Estoril 
 
9h00 Boas vindas | Nuno Simões Coelho, Director Geral  
 

Tema: A Hidrologia Médica. Inovação e boas práticas aplicadas 
às Técnicas Crenoterápicas 
 

9h20-11h30 Crenoterapia em Reumatologia e Reabilitação  
                  Cândida Monteiro | Vera Las 
 

Mecanismo de acção da cura termal: acção geral e local, acção 
específica das águas e inespecífica (térmica, desgravitação, pressão 
hidrostática, hidratação, lavagem, pressão osmótica). Crise termal. 
Aborda-se o universo das Doenças Reumáticas, agrupando-as em 
grandes grupos de doenças, para uma melhor compreensão da sua 
envolvência, bem como os tipos de dor mais característicos. 
Indicações e contra indicações específicas nas doenças reumáticas. 
Efeitos da Crenoterapia: mecânicos, térmicos, químicos e outros - 
nas Doenças Reumáticas. Revisão bibliográfica actual sobre os efeitos 
da Crenoterapia nas Doenças Reumáticas. Talassoterapia. Técnicas 
de reabilitação em meio termal. Debate 
 

11h35-11h50 Pausa 
 

1h50-13h55 Técnicas de Hidroterapia. Técnicas de Crenoterapia  
                   Cândida Monteiro 
 

Definição, aspectos históricos, indicações, contra-indicações e não 
indicações, técnica de aplicação, equipamentos, higienização dos 
equipamentos. Técnicas de crenoterapia. Ingestão de água-Cura 
hidropínica. Irrigação-nasal, vaginal, intestinal. Inalação-aerossóis, 
nebulizações. Insuflação-tubo-timpânica. Imersão-Banhos totais e 
parciais, simples ou associados a bolha de ar, carbogasosos, com 
duche subaquático, de contraste. Duches-simples ou com massagem, 
subaquático, de contraste. Vapores-gerais ou parciais, estufas 

naturais ou artificiais. Pelóides-naturais e artificiais, aplicações gerais 
e parciais. Piscinas-trabalho individual e colectivo. Debate 

 
14h-15h30 Almoço. Nutrição  
 

A nutrição e os hábitos alimentares modificaram-se e ganharam uma 
nova importância no contexto termal. Neste painel realiza-se um 
almoço com a degustação de alimentos que são importantes para a 
qualidade de vida física e psíquica.  
 

15h30-17h40 A Crenoterapia em ORL e Pneumologia - A água  
 que limpa, hidrata, regenera e cura Maria José Mouraz 
 

A água termal e as suas características físicas, químicas e biológicas. 
Os tipos de água termal com interesse em ORL e Pneumologia. Os 
fundamentos da aplicação da água e a sua atuação no aparelho 
respiratório. Breve introdução à anatomia e fisiologia do aparelho 
respiratório. As doenças do foro ORL e Pneumológico com interesse 
para crenoterapia. As formas de aplicação da água termal.  
As crenotecnias e a sua aplicação prática (filme). Debate  
 

17h45-18h Pausa 
 

18h-19h As Técnicas Complementares Cândida Monteiro 
 

Definição de serviços de Bem-Estar Termal. Exemplos de programas 
de curta duração, tipos de técnicas utilizadas: sauna, banho turco, 
tendências actuais, vinoterapia, técnicas orientais, programas anti-
aging, anti-tabaco, emagrecimento, gravidez e pós-parto.  
Tratamentos de estética.  
Exercício físico em ginásio e piscina e no exterior do balneário. 
Reabilitação em meio termal: hidrocinesiterapia, agentes físicos, 
técnicas de massagem, de mobilização, fortalecimento, cinesiterapia 
respiratória, vertebral, postural, pressoterapia. Técnicas de 
relaxamento individuais e em grupo, em piscina, o papel da dança. 
Debate 
 

19h Sessão de Encerramento   
 

 



12 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

Visita Cultural 
 
 
9h00 O Estoril e as Origens do Turismo 
         Local de encontro Hotel Palácio (porta principal) 
         Visita guiada: Helena Gonçalves Pinto e João Miguel Henriques 
 
12h00 Transfer para o Arquivo Municipal de Cascais  
         (em autocarro cedido pela Câmara Municipal de Cascais) 
 
12h20 Entre a Terra e o Oceano: os poderosos instrumentos de desenvolvimento do concelho de Cascais 
          Local de encontro Arquivo Municipal de Cascais (Casa Sommer) 
          Visita guiada: Helena Gonçalves Pinto e João Miguel Henriques 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO       APOIO 
 

                       
 
 
PARCERIA         APOIO INSTITUCIONAL 
 

                    
 

                        


