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CONTEXTO

● O Termalismo é uma atividade com impacto significativo
● Melhoria das condições de saúde e bem-estar
● Dinamizador do turismo e do desenvolvimento regional em territórios de baixa 

densidade populacional e empresarial

● Existem, ainda assim, lacunas técnico-científicas e médico-hidrológicas na 
demonstração dos efeitos terapêuticos e preventivos

● Potencial de utilização da água termal como “matéria-prima”
● Cosmética
● Alimentar
● Geotermia
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OBJETIVOS

● Validar novos efeitos terapêuticos da água termal e o seu impacto na saúde pública

● Desenvolver bebidas e alimentos funcionais à base de água termal

● Desenvolver produtos cosméticos sustentáveis de base termal associados a compostos 
naturais

● Estudar os recursos hidrominerais e geotérmicos de Trás-os-Montes

● Transferir conhecimento e tecnologia para a comunidade
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EQUIPA DO PROJETO

Centro de Investigação de Montanha, CIMO (IPB)
- Lillian Barros

Research Centre in Digitalization and Intelligent Robotics, CeDRI (IPB) 
- Paulo Leitão

Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia, AquaValor  
- Maria José Alves

Universidade da Beira Interior (UBI)
- Ana Palmeira-de-Oliveira

Terra, Ambiente e Recursos Hidrogeológicos (TARH)
- José Martins de Carvalho

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
- Maria do Rosário Carvalho

7



PLANO DE 
TRABALHO $



PLANO DE TRABALHO

LA1. Efeitos terapêuticos da água termal – Líder: AquaValor 

LA2. Alimentos funcionais e nutracêuticos de base termal – Líder: CIMO

LA3. Cosméticos sustentáveis à base de água termal – Líder: UBI

LA4. Sustentabilidade dos recursos hidrominerais e geotérmicos de Trás-os-Montes –
Líder: TARH/FCUL

LA5. Gestão do projeto, promoção e divulgação – Líder: CIMO
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ORÇAMENTO GLOBAL
787.141,86€

Tabela 3. Orçamento por copromotor
IPB 32%

AquaValor 29%

UBI 24%

FCUL 9%
TARH 6%

Tabela 1. Orçamento por Rúbrica
Despesas de funcionamento < 6%
Missões e disseminação de informação < 5%
Aquisição de serviços e bens (sem equipamentos) < 15%
Contratação e alocação de equipa de investigação 
altamente qualificada ≈ 47%

Aquisição de equipamentos ≈ 23%

Tabela 2. Orçamento por Linha de Ação

LA1 (Líder: AquaValor) 33,3%

LA2 (Líder: CIMO) 22,1%

LA3 (Líder: UBI) 18,3%

LA4 (Líder: TARH/FCUL) 17,7%
LA5 (Líder: CIMO) 6,2%

Financiamento
Comparticipação 629.713,49 €

Autofinanciamento 157.428,37 €

PLANO DE INVESTIMENTO
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13RESULTADOS
LA1. Efeitos terapêuticos da água termal – Líder: AquaValor 

Streptococcus mutans
Principal agente etiológico de 

cáries dentárias

Candida albicans
Formação de biofilmes 

cariogénicos

L. casei, L. plantarum, L. reuteri
Intimamente relacionados com 

uma boa saúde oral
Limitação do crescimento de S. 

mutans e C. albicans

Cavidade oral Produtos naturais

↑ potencial terapêutico
↓ toxicidade

↓ efeitos secundários

Matricaria recutita Água termal

Compostos fenólicos com atividade 
anti-inflamatória, antimicrobiana, 

antibiofilme, antioxidante;
Incorporada em produtos de 

higiene oral.

Propriedades físico-químicas que 
resultam em efeitos favoráveis à 

saúde;
Prevenção e tratamento de 

patologias dermatológicas, reumáticas, 
inflamatórias, etc.

Utilizada em produtos de higiene oral.

Atividade antimicrobiana e antibiofilme da Água Termal de Chaves em associação com plantas 
endógenas (M. recutita)
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RESULTADOS
LA1. Efeitos terapêuticos da água termal – Líder: AquaValor 

Atividade antimicrobiana e antibiofilme da Água Termal de Chaves em associação com plantas 
endógenas (M. recutita)

•Mistura (50/50) de M. recutita e Sais Minerais, 10 mg.mL-1
- Controlo do crescimento dos microrganismos cariogénicos interferindo de forma pouco 
significativa com os microrganismos associados à saúde oral

Mistura 
promissora           

(Antimicrobiana)

•Mistura (50/50) de M. recutita e Sais Minerais, 5 mg.mL-1
- Inibição e redução dos biofilmes dos microrganismos cariogénicos interferindo de forma 
pouco significativa nos biofilmes dos microrganismos associados à saúde oral

Mistura 
promissora 

(Antibiofilme)

• Futuras formulações de elixires e pastas dentífricasMistura 
promissora

Citometria 
de fluxo
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RESULTADOS
LA2. Alimentos funcionais e nutracêuticos de base termal – Líder: CIMO

Desenvolvimento de um produto inovador na área da panificação

PÃO BIJOU
PÃO CHAPATA 

Caracterização nutricional

• Valor energético
• Hidratos de carbono

- Açúcares
§ Ácidos gordos
§ Fibra alimentar
§ Proteínas
§ Sódio

ü ETAPAS DO PROCESSO

Avaliação organoléticas

• Corte
• Mastigabilidade
• Dureza
• Firmeza
• Elasticidade
• Coesividade
• Resiliência
• Adesividade
• Cor 

Água Mineral Natural engarrafada 
Água das Termas de Chaves

Pão bijou Pão chapata

Composição 
nutricional

¯ teor de humidade -  tempo de prateleira?
¯ açúcares solúveis - ¯ índice glicémico?

 conteúdo proteico -
 valor nutricional

Conteúdo 
mineral

 conteúdo mineral total
 magnésio e potássio

Adicionar menos 
sal (NaCl) ao pão?

¯ potássio – bom para 
doentes com IRC?
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RESULTADOS
LA2. Alimentos funcionais e nutracêuticos de base termal – Líder: CIMO

Implementação de um sistema de gestão e recomendação de alimentação saudável

ü Promoção de uma dieta saudável baseada em produtos
de base termal;

ü Desenvolvimento de um algoritmo inteligente de
sugestão individualizada e personalizada (análise de
dados e machine learning);

ü Sistema multi-plataforma, móvel e web, para
monitorização contínua e dinâmica da dieta dos
utilizadores.
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RESULTADOS
LA3. Cosméticos sustentáveis à base de água termal – Líder: UBI

Caracterização de resíduos agroindustriais para utilização cosmética

Partes aéreas 
de mirtilo

Extração por decocção, infusão, 
extratos hidroalcoólicos 14 compostos fenólicos

6 ácidos 
fenólicos 4 flavonóides 2 flavan-3-óis

üInibição de Staphylococcus aureus
(CMI=1,25 mg.mL-1)

üProteção de eritrócitos contra 
oxidação (IC50=41±2 µg.mL-1, 120 min)

üInibição da tirosinase           
(IC50=221±3 µg.mL-1)

Folhas de 
figueira

Extratos aquosos

BI
O

A
TI

VI
DA

DE
S

Ácidos 
orgânicos

BIO
A

TIVIDA
DES

üInibição de Staphylococcus aureus
(CMI=1,25 – 10 mg.mL-1)

üProteção de eritrócitos contra 
oxidação (IC50=105±5 mg.mL-1)

üAtividade anti-inflamatória 
(IC50=19,6±5,2 μg.mL-1)
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