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Aquilégio Medicinal (1726) –
1º inventário das AMN de Portugal Continental

“São as águas que correm e que cruzam as entranhas da
terra; o sangue que nas veias circula neste material gigante
do mundo; e como do vicio do sangue procedem vulgarmente
as maiores enfermidades, quis o autor desta obra, como
médico e filosofo de anatomia, mostrar ao mundo no corpo do
nosso Portugal, a pureza deste sangue examinando os
minerais destas veias”. e ainda “....possuíam a dita de
habitar num país e numa terra, cujas veias circulam as mais
prodigiosas águas do universo”.

LEPIERRE (1930)
“’Portugal, proporcionalmente à sua superfície e à sua população é
um dos países mais ricos do mundo no que concerne à sua variedade
e número das suas nascentes de águas minerais’’.



ÁGUAS MINERAIS NATURAIS  são águas “especiais” que diferem de outras águas por uma série de características  que 
as distinguem.

Circulam abaixo da superfície do solo, a profundidade mais ou menos elevada.

Sofrem um trajeto subterrâneo, por vezes longo e lento, dependente das características do meio que atravessam. 

Possuem em geral mineralização elevada, ou pelo menos mais elevada que as outras águas subterrâneas ditas normais.

Frequentemente têm temperatura elevada, ou pelo menos mais alta que a temperatura média do ar.

São utilizadas em aplicações exclusivas.
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“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:

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.
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Em Portugal Continental existem atualmente 82 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.
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❑ Cada AMN tem características próprias e únicas que resultam de um longo e complexo processo por que 
passam, no qual intervêm numerosos e diversificados fatores.

❑ A quantidade de variáveis presentes no circuito de cada água que se infiltra no solo, determina a variedade  das 
AMN resultantes que emergem no território continental.
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FATORES GEOMORFOLÓGICOS: formas de relevo presentes

FATORES GEOLÓGICOS:
▪ Tipos litológicos presentes no percurso subterrâneo 
▪ Grau de solubilidade dos minerais constituintes das rochas
▪ Ambiente tectónico e condições estruturais

Estes determinam as condições de circulação subterrânea da água, nomeadamente:
▪ Condições de permeabilidade
▪ Profundidade de circulação
▪ Tempo de permanência

FATORES MICROBIOLÓGICOS: a comunidade microbiana natural presente em cada água.

Fatores que contribuem para a diversidade e especialização da riqueza hidromineral:

Adaptado de Costa (2008)
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As características destes recursos determinam o tipo de

aproveitamento associado: Engarrafamento, Termalismo e Geotermia

Congresso Internacional “O Termalismo e o Desenvolvimento Regional” 

Sendo, por excelência, recursos de boa qualidade, as AMN

podem constituir uma mais valia económica para a região onde

se inserem, por estarem associadas a atividades “amigas do

ambiente”, potenciadoras de um acréscimo de movimento

turístico.
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Alguns dados relevantes por setor de atividade,

Engarrafamento, Termalismo e Geotermia, com impacto

na economia nacional.

→ Setores com impacto económico

→ Venda de produtos essenciais

→ Serviços de saúde e bem-estar

→ Desenvolvimento regional

→ Novos produtos e aplicações



7

Engarrafamento

em 2019

PESSOAL AFETO

1.302 pessoas afetas ao engarrafamento

PRODUÇÃO e VENDAS

− 1,51 mil milhões de litros de água engarrafada produzidos:

− 1,44 mil milhões de litros para vendas nacionais e

− 44 milhões de litros para vendas exportação.
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Engarrafamento

em 2019

MERCADO

− 1,49 mil milhões de litros vendidos,

− 224 milhões de euros das vendas.
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Engarrafamento

em 2019
CONSUMO per capita em Portugal Continental

− 704 milhões de litros de AMN em 10 259 109 habitantes,

− 743 milhões de litros de AN em 10 259 109 habitantes.
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Engarrafamento

em 2019
EXPORTAÇÃO

− 46 milhões de litros vendidos, − 11 milhões de euros das vendas.

1. Espanha

Países de Destino, Top 3:

2. Guiné-Bissau

3. Estados Unidos
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PESSOAL AFETO

1.000 pessoas afetas às termas

Termalismo

em 2019

FREQUÊNCIA TERMAL

135 mil aquistas

− 15 milhões de euros
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DISTRIBUIÇÃO DE AQUISTAS Termalismo

em 2019
POR TIPO DE TERMALISMO POR GRUPO ETÁRIO

(maior e menor frequência)

15 579
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25 166

3 256
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66 ocorrências 

geotérmicas

8recursos 

geotérmicos 

qualificados

Geotermia

em 2019
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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 seja 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).
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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.

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.
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Perímetro de Proteção- A exploração de AMN 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.

O perímetro de proteção compreende 3 zonas:

- zona imediata;

- zona intermédia;

- zona alargada.

Os artigos 47 º a 49 º da Lei nº 54/2015 definem as atividades que podem ser
exercidas nas zonas do perímetro de proteção e estabelecem condições para o
exercício das mesmas, tendo sempre em vista garantir as características originais
do recurso e prevenir os riscos de interferência ou contaminação do mesmo:



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.
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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 naturais, 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
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A necessidade de melhorar o conhecimento da exploração dos recursos hidrominerais através da implementação

de um sistema de monitorização remota, que permita conhecer os dados e atuar em tempo útil, na sequência

de eventuais anomalias decorrentes da sua exploração, nomeadamente na gestão da sua qualidade, conduziu

ao projeto de implementação de um sistema de monitorização dos recursos: Hidromonitor

Aplicação informática que, baseada em informações
SIG, permite:
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• 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 composição e dinâmica de comunidades microbianas e das suas relações com a
rocha/água.

• No caso das AMN, o controlo microbiológico, 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.
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Fundamental o conhecimento mais profundo das águas minerais naturais:
conhecer a água mineral como “um todo” e não apenas como resultado da
interação água-rocha.

Congresso Internacional “O Termalismo e o Desenvolvimento Regional” 

Genómica microbiana tradicional
Sequenciação do genoma de um único organismo isolado
Técnicas de cultura para isolamento e caracterização de certos
microrganismos viáveis em laboratório

Metagenómica
Sequênciação e análise genómica de todos os microrganismos presentes numa
dada amostra ambiental.
Caracterização das comunidades microbianas.
Representatividade do microbismo natural destas águas

10



Congresso Internacional “O Termalismo e o Desenvolvimento Regional” 

Conscientes da variedade microbiana existente nas AMN, e da

importância que esta possa ter no funcionamento do próprio

ecossistema, surgiu a necessidade de aprofundar os estudos na

área da microbiologia e associá-los ao conhecimento já adquirido e

mais consolidado da geologia e da componente físico-química,

promovendo um projeto multidisciplinar que proporcionará um

avanço no conhecimento destes recursos hidrominerais, visando

principalmente a melhoria do seu aproveitamento.

AS MOTIVAÇÕES

11



Congresso Internacional “O Termalismo e o Desenvolvimento Regional” 

ÁGUAS MINERAIS NATURAIS
Uma Nova Visão Estratégica
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A complexidade e dimensão do projeto não permitiu efetuar um
estudo mais exclusivo para cada AMN, de acordo com as suas
especificações técnicas ao nível da captação, caudal, enquadramento
climático e geológico, contexto ambiental, localização, entre outras.
Foram adquiridos experiência e conhecimento, fatores fundamentais
e necessários ao prosseguimento deste estudo.
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Pretende-se que cada AMN tenha a sua própria “impressão digital”.

Termalismo: pretende-se que o utente se desloque a determinada estância termal, com

indicações terapêuticas cientificamente reconhecidas, com base na composição físico-

química e microbismo natural.
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Engarrafamento: pretende-se a determinação, com grau de confiança, do prazo de validade

do produto engarrafado.
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https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/geologia/recursos-hidrogeologicos/

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

carla.lourenco@dgeg.gov.pt

https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setoriais/geologia/recursos-hidrogeologicos/
https://hidrogenoma.javali.pt/
http://www.dgeg.gov.pt/
mailto:carla.lourenco@dgeg.gov.pt

