
As Termas e a Saúde 
 

Enquadramento na política restritiva de uma crise 
económica 
Lugar do complexo termal das Caldas da Rainha 

 
                                                        

                            Sociedade de Geografia de Lisboa 

                                             Lisboa,15 de Novembro de 2012 



As Termas e a Saúde 
 

Fundamento para a compreensão da credibilização e 
certificação do termalismo de saúde e dos 
constrangimentos que tem sofrido nas crises 
socioeconómicas. 
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Termalismo 
 Vertente clínica 
 Ciência médica - hidrologia clínica 
 Comissão Nacional de Termalismo 
 Vocações terapêuticas 

 



As Termas e a Saúde 
 

Papel da Ordem dos Médicos 
Diferenciação a nível da Ordem dos Médicos 
Competência em Hidrologia Médica 
Cursos de formação básica ministrados por universidades 
Estágios práticos tutelados, formação teórica temática, 
projetos de investigação e avaliação. 
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Sociedade Portuguesa de Hidrologia e Climatismo 
Organização de Simpósios, congressos, participação em 
fóruns Internacionais, aproximação dos diferentes 
intervenientes no fenómeno do termalismo 
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Direção Geral de Energia e Geologia 
Suporte fundamental na credibilização do termalismo. 
Renovação e controlo das captações no aproveitamento do 
recurso hidrogeológico. 
Definição de regras para o controlo físico-químico e 
microbiológico. 
 Caracterização das águas minerais portuguesas. 
Presença assídua nas ações formativas, nos congressos., nas 
jornadas científicas e nas comissões de trabalho. 
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Direção Geral de Saúde  
Inquietante posicionamento durante décadas. Organismo 
de tutela, mas ausente no acompanhamento do parente 
pobre. Teve o seu 25 de Abril vários anos mais tarde. 
Impositivo de perfil punitivo. 
Parceiro precioso nos últimos 15 anos. 
Lei dos balneários 2004. 

 



As Termas e a Saúde 
 

Comissão de Apoio Técnico I 
A dinamização da Comissão de Apoio Técnico criada pela lei 
de 2004 é o seu exemplo mais vivo. O caracter pedagógico, 
a disponibilidade a sensibilidade, lembram-nos a falta que 
lhe sentimos em tempos idos, que nos poderiam ter 
transportado, nos dias de hoje para outros estadio 
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Comissão de Apoio Técnico II 
Elaboração de protocolos e normas e apreciação de 
projetos de investigação para novas valências terapêuticas 
ou para definição de valências de novos estabelecimentos 
termais. Paralelo com a medicina suportada pela evidência 
científica. 
Controlo e apoio da execução dos estabelecimentos 
termais. 
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Associação das Termas de Portugal 
Trajetória difícil a percorrida, suportada pela Direção Geral 
de Turismo com o patrocínio e suporte de congressos 
internacionais, jornadas científicas pluridisciplinares, 
divulgação e estabelecimento de prémios para o restauro e 
construção de balneários. 
Investimento na formação profissional com o Instituto de 
Emprego e Formação Profissional. 
Manual de boas-práticas    

 



As Termas e a Saúde 
 

Papel do CINAGUA 
 Pioneiro na formação multidisciplinar no domínio do 
termalismo e do engarrafamento - médicos hidrologistas, 
técnicos de controlo microbiológico e físico-químico, 
fisioterapeutas, técnicos de balneoterapia, animadores 
termais, gestores termais. 
Aposta na renovação e construção de equipamentos termais 
com investimentos privados e públicos (autárquicos e de 
solidariedade social). 
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Termalismo Social 
Prestações sociais 
Na ditadura do estado novo, consignado em lei – lei das 
águas, decreto-lei 15.401 de 1928 - previram-se 
tratamentos gratuitos para os indigentes. 
Com o advento da democracia estabeleceu-se o regime 
de comparticipações para tratamentos, deslocação e 
alojamento pelo SNS e principais subsistemas. 
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Punição nas comparticipações sociais 
Logo em 1981, houve o primeiro corte discricionário nos 
tratamentos termais. 
Em 2011, suspensão das comparticipações dos tratamentos 
termais pelo SNS. 
No presente ano, encerramento e alienação do Hospital 
Termal Rainha Dona Leonor das Caldas da Rainha.  
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