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Introdução 

As salinas desempenham um papel de relevo na preservação das zonas 

húmidas e são importantes espaços para a avifauna, sendo utilizados para a 

nidificação, repouso e alimentação. 

Estes espaços congregam um conjunto de recursos naturais e humanos de 

elevado potencial passíveis de serem explorados através de novas 

abordagens a produtos tradicionais, do desenvolvimento de novos produtos 

e do desenvolvimento de novas atividades para valorização e rentabilização 

destas áreas naturais. 

Com o declínio da atividade salícola e consequente abandono das salinas 

existe todo um património natural, cultural e histórico que desaparece, 

nomeadamente importantes áreas húmidas, valores etnográficos e um saber 

ancestral único. 

No âmbito do projeto ECOSAL ATLANTIS, foram realizadas duas edições do 

Workshop “Argilas, Saúde e Bem-Estar”, com o objetivo de analisar as 

potencialidades do recurso “Argilas” para utilização nas áreas da medicina e 

dermocosmética. A primeira edição foi realizada, a 07 de Novembro de 2011, 

no auditório do Complexo Pedagógico da Universidade de Aveiro e nas 

Termas das Caldas da Saúde e a segunda edição foi realizada a 21 de Maio 

de 2012, no Hotel Onix (Viseu) e nas Termas de Alcafache.  

As duas edições do workshop permitiram a apresentação dos resultados 

mais recentes da investigação associada às argilas, nomeadamente a 

direcionada para as propriedades físicas e químicas de areias e argilas 

especiais, usadas tradicionalmente como materiais curativos. Pretendeu-se 

que os participantes tivessem acesso a: 

 Informação para avaliação de propriedades relevantes, particularmente 

composição química e mineralógica, mudanças iónicas e iões 

permutáveis, capacidade específica de calor e calor difusivo, de alguns 

materiais minerais brutos, tais como: argilas especiais de formação 

relacionadas com a atividade termal; areias especiais que 
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tradicionalmente são consideradas possuidoras de boas propriedades 

curativas para o tratamento de doenças ortopédicas, reumáticas, 

fisiatras e dermatológicas; 

 Informação para uma compreensão elementar da avaliação da 

radioatividade global e identificação e quantificação de radionuclides em 

argilas naturais usadas em farmácia, balneoterapia e dermocosmética. 

 Informação sobre a preparação e o controlo de qualidade para 

manipulação de produtos baseados em argilas para balneoterapia, 

dermo-farmacêutica e dermocosmética. 

Com o desenvolvimento deste workshop pretendeu-se ainda identificar e 

colocar em discussão algumas das caraterísticas dos materiais em questão 

que sustentam a preferência crescente dos consumidores por tratamentos 

de naturoterapia. Nesse sentido foram apresentados trabalhos da área da 

geomedicina e da naturoterapia envolvendo a utilização de minerais como as 

argilas e o sal, ou recursos minerais como a água do mar e águas termais, 

em metodologias de tratamento tão distintas quanto a fitoterapia, a 

hidroterapia, a peloterapia, a termoterapia, etc. A título de exemplo podemos 

referir os tratamentos com lamas “mudtheraphy” (em que é usada lama ou 

barro – ambos materiais geológicos pelíticos) para aplicações internas e 

externas, procurados para patologias do foro reumático, fisiátrico, ortopédico 

e dermatológico. Foram demonstradas algumas das metodologias de 

tratamento mais comuns, nomeadamente com a aplicação de um 

cataplasma “Peloide”, obtido depois de uma maturação de argila e água 

termal.  

Nos centros termais e SPAs estas aplicações são indicadas para a terapia de 

reumatismo, artrite e lesão traumática ósseo-muscular (também devido a 

performances desportivas), para o tratamento de doenças de pele como o 

acne, seborreia e psoríase, para máscaras de limpeza cosmética e em 

banhos estéticos de lama-água para restauração de lipodistrofias e 

tratamento de celulite. 
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Programa 

A estrutura proposta para este workshop, de acordo com os objetivos, 
enquadra uma sequência de momentos que passamos a enunciar: 
 

1ª Edição | 05 de Novembro 2011 

 

2ª Edição | 25 de Maio 2012 

1ª Sessão 

9.00 - Abertura – Filomena Martins 10.30 – Abertura  workshop  - Filomena 

Martins e Fernando Tavares da Rocha 

9.15-  Argilas curativas – Fernando Rocha 2ª Sessão  

9.45 - Specification of Clays to be used in 

medicinal products and Cosmetics – Alberto 

Lopez Galindo 

10.45 – Argilas comercializadas para 

aplicação dermatológica: características 

relevantes  -  Ana Quintela 

10.15-  Use of Clays in Cosmetics and 

Medicinal and Cosmetics Products – Cesar 

Viseras 

11.00 – Composição e caracterização das 

argilas usadas para fins medicinais: situação 

atual - Alberto Galindo 

10.45-  Pausa para café  11.15 – Debate 

11.00-  Processos de beneficiação de 

geomateriais para fins curativos - Fernando 

Almeida 

11.30 – Pausa para café 

13.30-14.30 Almoço 

14.30-  Partida para Termas das Caldas da 

Saúde 

16.00 –Visita às termas 

16.30– Apresentação termas –Dr. João 

Coutinho  

16.45– Casos de estudo de patologias 

musculo-esquelética – Prof. Doutor Ramiro 

Valentim  

17.00 – Os tratamentos de dermocosmética 

com argilas -Dra. Carla Moreira  

 17.15 – Demonstração tratamento para 

patologia  musculo-esquelética 

17.45 – Demonstração tratamento de 

dermocosmética 

18.00 –Conclusões e encerramento dos 

trabalhos 

18.30 – Partida para Aveiro 

3ª Sessão  

11.45 - Desafios atuais da utilização da argila 

para fins medicinais e cosméticos- Cesar 

Viseras 

12.00 – Beneficiação de lamas de salina para 

fins curativos  - Fernando de Almeida e Jorge 

Hamilton 

12.15 – Importância do termalismo médico 

em Portugal na ótica do hidrogeólogo - 

Martins Carvalho 

12.30 – Debate  

13.00 – 14h45 – Almoço no Hotel 

4ª Sessão 

15.00 –Visita às Termas de Alcafache 

15.30 – Demonstração de tratamento com 

cataplasma - Comentado por Sara Rocha 

15.30 – Demonstração de tratamento com 

argila RHASSOUL  - Comentado por 

Fernando Rocha 

16.30 – Debate e encerramento dos trabalhos  

17.00 – Partida para Aveiro 
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Divulgação 

Um dos objetivos do projeto ECOSAL ATLANTIS passa pela investigação 

associada aos recursos dos espaços salícolas atlânticos e desta forma pela 

sua sustentabibildade enquanto espaços que incorporam e/ou geram 

diferentes recursos (argilas, algas, sal e água hipersalina). As duas edições 

estavam direcionadas para um público-alvo previamente selecionado 

associado às áreas da medicina, fisiatria, fisioterapia, saúde e bem-estar. 

Nesse sentido foi feita uma forte divulgação junto destes públicos através do 

envio de convites, mailing list e redes sociais como o facebook. Destacamos 

a divulgação efetuada através da mailing list da Associação Portuguesa de 

Fisioterapeutas e do Grupo de Interesse em Hidroterapia. Não obstante a 

focalização em públicos de especialidade foi ainda feita (nas duas edições), 

uma divulgação do evento na internet, nomeadamente na página do projeto 

ECOSAL ATLANTIS, respondendo assim aos objetivos do projeto ECOSAL 

ATLANTIS. Na 1ª edição a divulgação foi feita nas notas de imprensa do 

Jornal Online da Universidade de Aveiro, no Portugal Mail – Fábrica de 

Conteúdos, no Vida Rica – Fabrica de Conteúdos no Cienciapt e na página 

da Escola de Hidroterapia e SPA Carla Moreira. No que diz respeito à 2ª 

edição do workshop, foi feita divulgação nas notas de imprensa do Jornal 

Online da Universidade de Aveiro, nas páginas da Associação Portuguesa de 

Fisioterapeutas, do Grupo de Interesse em Hidroterapia e através do Boletim 

da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas. 
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Entidades convidadas 

Para a primeira edição, foram enviados 73 convites, tendo sido a adesão de 

21 participantes (tabela 1). 

Tabela 1 – Participantes 1ª Edição | 05 de Novembro de 2011 

Participante Atividade Instituição 

Adosindo Ferreira Diretor técnico Termas das Caldas da Saúde 

Artur Almeida Técnico Superior Turismo Centro Portugal 

Adan Monteiro Público indiferenciado  

Alcino Oliveira Investigador 
Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro 

Carla Correia Investigadora Universidade de Aveiro 

Carla Moreira Técnica de Saúde e Bem-Estar 
Escola de Hidrologia Carla 

Moreira 

Ana Madaleno Investigadora Universidade de Aveiro 

Cristiana Costa Investigadora Universidade de Aveiro 

Graça Leandro Público indiferenciado  

Gilberto Cardadeiro Técnico de Saúde e Bem-Estar  

Maria Conceição Almeida Público indiferenciado  

Maria Manuela Inácio Investigadora Universidade de Aveiro 

Mariana Rebelo Investigadora Universidade de Aveiro 

Maria Alice Antunes Fisioterapeuta Hospital Infante D. Pedro 

Luísa Silva Público indiferenciado  

Francisco Amado 
Diretor da Escola de Saúde da 

UA 
Universidade de Aveiro 

João Coutinho Diretor clinico Termas das Caldas da Saúde 

Walid Hajjaji Investigador Universidade de Aveiro 

Ramiro Valentim Médico ortopedista Termas das Caldas da Saúde 

Rui Costa 
Diretor curso de fisioterapia da 

Escola de Saúde da UA 
Universidade de Aveiro 

Slavka Andrejkovicava Investigadora Universidade de Aveiro 
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A segunda edição os convites foram enviados essencialmente através de 

mailing list de associações calculando-se um número aproximado de 700 

convites enviados, tendo sido a adesão de 20 participantes (tabela 2). 

Tabela 2 – Participantes 2ª edição | 25 de Maio de 2012 

Participante Atividade Instituição 

Adelino Costa Fisioterapeuta e docente Colégio Bairro do Rosário 

Adriano Neto Médico 
Instituto Português de 

Reumatologia 

Ana Fonseca Spa Manager Termas de Alcafache 

Andreia Rocha Fisioterapeuta 
Associação Portuguesa de 

fisioterapeutas 

António Abrantes 
Formador do curso de técnico de 

termalismo 

Esc. Secundária S. João Estoril  

Termas do Estoril 

António Fernandes Fisioterapeuta  

Arslon Shahbaz investigador 
Dpto. Geociências da Universidade 

de Aveiro 

Cristiana Costa investigadora 
Dpto. Geociências da Universidade 

de Aveiro 

Cristiana G. Martins Fisioterapeuta Nutrémia e G. D.  Caldelas 

Fátima Jerónimo Fisioterapeuta Hospital Dª Estefânia 

Fernanda Silva 
Responsável pelo curso profissional 

de termalismo e subdiretora 
Esc. Secundária S. João Estoril 

Jorge Loureiro 
Presidente Conselho de 

Administração 
Termas de Alcafache 

Liva Dzene Master student Universidade de Aveiro 

Magda Escada 
Técnica superior do gabinete de 

turismo  
Município de Tondela 

Maria Cândida Monteiro Médica 
Instituto Português de 

Reumatologia 

Ricardo Santos Fisioterapeuta  

Sílvia Ferreira Diretora Termal Termas de Alcafache 

Sónia Pinto Técnica superior 
Município Figueira da Foz – Sócio 

projeto 

Susana Correia Técnica Bem-Estar Korpo de Sonho 

Tânia Malaquias Fisioterapeuta Termas de Alcafache 
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Como se pode verificar foram efetuados convites a públicos-alvo diferentes, 

nomeadamente das áreas da saúde e bem-estar, medicina, fisioterapia e do 

turismo, de forma a responder ao objetivo de captar públicos de diversas 

especialidades, previsto para esta ação. Foram também convidados a 

participar os sócios do projeto,para que pudessem aprender com o 

desenvolvimento destas ações, abordagens de captação de públicos a 

replicar nos seus locais de trabalho, caso o considerassem relevante no 

contexto das ações a desenvolver. 

A alteração de formato de divulgação entre a primeira e a segunda edição 

resultou numa maior eficácia na captação de público de especialidade para a 

segunda edição do workshop. 

Descrição da ação 

A estrutura da ação foi reajustada da primeira para a segunda edição. A 

primeira edição foi desenvolvida na Universidade de Aveiro, da parte da 

manhã, com a apresentação das comunicações dos especialistas 

convidados e nas Termas das Caldas da Saúde (Sto Tirso), da parte da 

tarde, com a sessão técnica. Iniciou-se com uma breve abertura do 

workshop pela coordenadora do projeto na Universidade de Aveiro, a Profª 

Doutora Filomena Martins, seguindo-se as apresentações de acordo com a 

ordem estipulada previamente para a realização das comunicações 

(programa 1ª edição) a saber: Prof. Doutor Fernando Rocha “Argilas 

Curativas”; Prof. Doutor Alberto Galindo “Specification of clays to be used in 

medicinal products and cosmetics”; Prof. Doutor Cesar Viseras “Use of clays 

in cosmetics and medicinal and cosmetics products”; Prof. Doutor Fernando 

Almeida “Processos de beneficiação de geomateriais para fins curativos”; 

Prof. Doutor Martins Carvalho “Importância do Termalismo médico em 

Portugal na ótica do hidrogeólogo”. Da parte da tarde, a sessão técnica 

decorreu nas Termas das Caldas da Saúde iniciando com uma visita guiada 

às termas pelo Dr. Adosindo, diretor técnico, seguindo-se as apresentações 

do Dr. João Coutinho (Diretor clinico) relativamente aos tratamentos 
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disponíveis, o Prof. Doutor Ramiro Valentim (médico ortopedista) com 

apresentação de estudos relativamente aos tratamentos de patologias do 

foro músculo-esquelético com a utilização de argilas e por último a Dra. Carla 

Moreira (responsável pela Escola de Hidrologia Carla Moreira) sobre a 

aplicação das argilas na área da dermocosmética. Foram ainda feitas 

demonstrações da aplicação de um cataplasma na área dorsal e cervical e a 

aplicação facial de uma máscara de argila. Os trabalhos foram encerrados 

pelo Prof. Doutor Fernando Rocha (coordenador científico do workshop) 

perspetivando a possibilidade de desenvolvimento de trabalhos futuros em 

conjunto. A segunda edição foi desenvolvida no Hotel Ónix, em Viseu, da 

parte da manhã e nas Termas de Alcafache a sessão técnica da parte da 

tarde. Após uma breve abertura do workshop pelos docentes da UA 

responsáveis pelo projeto e pela coordenação científica do workshop, 

respetivamente Filomena Martins e Tavares da Rocha, seguiu-se a 

apresentação dos especialistas convidados de acordo com a ordem 

estipulada previamente para a realização das comunicações, a saber: 

Doutora Ana Quintela “Argilas comercializadas para aplicação dermatológica: 

características relevantes”; Prof. Doutor Alberto Galindo “Composição e 

caracterização das argilas usadas para fins medicinais: situação atual. Prof. 

Doutor Cesar Viseras “Desafios atuais da utilização da argila para fins 

medicinais e cosméticos”; Prof. Doutor Fernando Almeida e Dr. Jorge 

Hamilton “Beneficiação de lamas da salina para fins curativos”; Prof. Doutor 

Martins Carvalho “Importância do termalismo médico na ótica do 

hidrogeólogo. A sessão técnica, iniciou-se com uma visita guiada às Termas 

de Alcafache guiada pelo Eng.º Leal Loureiro (Presidente do Conselho de 

Administração) e pela Dra. Sílvia Ferreira (Diretora Termal), seguindo-se duas 

demonstrações de tratamentos: aplicação de um cataplasma com argila para 

patologias do foro músculo-esquelético e aplicação da argila RHASSOUL 

(Marrocos) para dermocosmética. O workshop finalizou com um pequeno 

espaço para debate e encerramento dos trabalhos. 
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Apresentações dos especialistas 

Tendo sido definido que a segunda edição seria focalizada na divulgação de 

alguns resultados de estudos que estão a ser desenvolvidos na Universidade 

de Aveiro, a segunda edição iniciou as comunicações com a Doutora Ana 

Quintela em substituição do Prof.Doutor Fernando Rocha (primeira edição). 

Os restantes oradores apresentaram comunicações em ambas as edições, 

sendo que na segunda edição houve uma apresentação da evolução dos 

trabalhos já com alguns resultados. 

Na comunicação intitulada “Argilas curativas”, apresentada pelo Prof. Doutor 

Fernando Rocha (primeira edição) foi abordada a utilização dos minerais para 

fins terapêuticos, nomeadamente as argilas, quer para fins farmacêuticos 

quer na medicina estética. Este especialista alertou para o facto de o uso das 

argilas apresentar exigências diversas, conforme se destinam a fins 

farmacêuticos ou a fins cosméticos, devendo cumprir certos requisitos, ser 

submetidas a diiferentes aspetos técnicos de preparação. Neste contexto, 

chamou ainda a atenção para a necessidade de serem analisadas questões 

relativas ao enquadramento legal aplicável ao uso deste recurso mineral. 

Explicou ainda o conceito de peloterapia “Mudtherapy”, exemplificando como 

“tratamento através da aplicação de um cataplasma de mistura de minerais 

argilosos e água mineral”. A Doutora Ana Quintela (segunda edição) 

apresentou a caraterização de diversas amostras comerciais argilosas do 

ponto de vista químico, mineralógico e físico, destacando as suas 

características mais relevantes. O Prof. Doutor Alberto Galindo apresentou na 

segunda edição mais alguns resultados da investigação desenvolvida 

(comparativamente com o apresentado na primeira edição), centrada na 

regulamentação do uso das argilas para diferentes fins:  fins terapêuticos, 

sobre o corpo; farmacêuticos e cosméticos, alertando para o facto de sere 

necessário a regulamentação dos requisitos químicos, tais como a 

estabilidade, pureza ou inércia química, para o uso das argilas nos fins 

citados. Referiu ainda a importância de colaboração entre investigadores de 

diferentes áreas do conhecimento (mineralogistas, geoquímicos, médicos e 



Workshop Argilas, Saúde e Bem-Estar 

 

  
14 

 
  

14 

farmacêuticos) em virtude da necessidade de ser realizada uma correta 

identificação e quantificação mineral, textural e físico-química das distintas 

componentes que se utilizam nas diferentes formulações bem como 

correlacioná-las com os seus efeitos biológicos. O Prof. Doutor Cesar 

Visceras apresentou uma comunicações em ambas as edições focalizada na 

existência de uma  linha estreita entre a aplicação de argilas para usos 

terapêuticos e para usos cosméticos, referindo a proximidade que existente 

entre estes usos. Alertou para o facto da utilização de argilas para estes fins 

dever cumprir os mesmos requisitos que os outros produtos farmacêuticos. 

O Prof. Doutor Fernando Almeida, conjuntamente com o Dr. Jorge Hamilton 

apresentou em ambas as edições o trabalho de investigação, desenvolvido 

no âmbito do projeto de doutoramento do Dr. Jorge Halmiton, já com alguns 

resultados da investigação divulgados na segunda edição . No estudo 

efetuado às duas amostras de lamas da salina “Santiago da Fonte” (uma 

diluída em água hipersalina (A) e a outra em água doce (B) constatou que a 

amostra A tinha um elevado teor de magnésio e a B um baixo teor de 

magnésio,estando de momento a investigação a ser desenvolvida no sentido 

de validar a aplicação da amostra A para aplicação direta para fins curativos 

e a amostra B após dessalinização para dermocosmética.  

O Prof. Doutor Martins de Carvalho apresentou em ambas as edições a 

análise da atividade termal em Portugal realçando a importância da terapia 

com águas termais e a aplicação de peloides obtidos a partir de argilas 

maturadas nas águas termais. Focou ainda a necessidade de adaptação das 

termas com termalismo exclusivamente clássico para uma oferta nas áreas 

de SPA e talassoterapias com o objetivo de responderem a um público mais 

jovem. 

Destacou a importância das atividades balneológicas enquanto pólos de 

dinamização e aproveitamento dos recursos geotérmicos com efeitos 

positivos do ponto de vista energético e ambiental, referindo o seu contributo 

para a diminuição do efeito estufa. 
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Debate 

Entre a primeira e a segunda edições houve um ajustamento dos momentos 

de debate. Na primeira edição o espaço para debate ocorreu só após a 

totalidade das comunicações, o que se verificou pouco eficaz em virtude da 

extensão do tempo das comunicações. Na segunda edição optou-se por 

momentos de debate no final de cada sessão (Programa segunda edição) o 

que resultou numa maior interação, com a colocação de questões aos 

oradores e a promoção de troca de ideias entre oradores e público. A título 

de exemplo referimos a questão colocada pelo administrador das Termas de 

Alcafache, Engº Leal Loureiro, ao coordenador científico do workshop, Prof. 

Doutor Fernando Rocha: 

“Qual a diferença entre argila e lama?” 
 

Visita técnica às termas 

Em ambas as edições houve visitas técnicas às termas na parte da tarde. O 

programa iniciou-se, em ambas as estâncias termais com uma visita 

orientada pelo diretor técnico na primeira edição e pelos administrador e 

diretora termal na segunda edição. O formato foi também readaptado da 

primeira para a segunda edição. Na primeira edição, após a visita, houve um 

espaço inicial com comunicações, com o Prof. Doutor Ramiro Valentim, 

médico ortopedista, a apresentar seu trabalho de investigação e experiência 

no tratamento de patologias do foro músculo-esquelético e a Dra. Carla 

Moreira, Diretora da Escola de Hidrologia Carla Moreira e técnica na área da 

estética e bem-estar, a apresentar os tratamentos efetuados com argilas na 

área da dermocosmética. Após este espaço de comunicações foram 

apresentadas as demonstrações dos tratamentos. 

Na segunda edição, após a visita às termas, foram apresentadas as duas 

demonstrações de tratamentos comentados durante a sua aplicação. O 
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público participante, que foi dividido em dois grupos, foi colocando questões, 

existindo uma interatividade entre os técnicos e o público.   

Nas duas edições os tratamentos demonstrados foram: aplicação de 

cataplasma indicada para patologia do foro músculo-esquelético e aplicação 

de cataplasma para tratamento dermocosmético.  

Ambas as edições finalizaram com o Prof. Doutor Fernando Rocha a concluir 

e encerrar os trabalhos, relevando o interesse do desenvolvimento de um 

futuro trabalho conjunto. 

 

Lições aprendidas 

Uma apreciação global às duas edições desenvolvidas no âmbito desta ação 

permite-nos afirmar que estas decorreram de acordo com as expectativas 

criadas e os objetivos propostos foram atingidos. 

Entre a primeira e a segunda edição foram introduzidas algumas alterações 

que visaram ultrapassar dificuldades detetadas durante a realização da 

primeira edição, quer através da avaliação interna, quer através dos 

comentários dos participantes. As dificuldades detetadas eram de natureza 

variada, nomeadamente (tabela 3): 
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Tabela 3 – Análise dificuldades workshop 

Tipologia de 

dificuldades 

1ª Edição 

Descrição 

2ª Edição 

Soluções implementadas 

Divulgação 
Dificuldade na captação de público de 

especialidade por motivo de agenda 

Forte divulgação através de páginas, redes 

sociais e mailing list de associações e 

grupos de interesse.  

Local 

Dificuldade em realizar a sessão da 

manhã na Universidade de Aveiro e a 

sessão da tarde nas termas. Tempo 

excessivo para a deslocação criando 

tempos “mortos” excessivos. 

Na 2ª edição as sessões da manhã foram 

realizadas num hotel próximo das Termas 

de Alcafache, local onde foi também o 

almoço, facilitando o acesso para as 

termas e permitindo encurtar a sessão da 

tarde. Esta solução resultou de forma mais 

eficaz. 

Comunicações 
Tempo das apresentações e 

apresentação de resultados 

O tempo de apresentação foi diminuído e 

as apresentações estiveram mais 

focalizadas na apresentação de resultados. 

Interatividade 

oradores vs público 

Promoção de um maior debate entre 

os participantes e os oradores. 

O workshop foi organizado em sessões, 

com um espaço para debate no final de 

cada sessão, o que permitiu uma maior 

interatividade entre participantes e 

oradores. 
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Síntese conclusiva 

O desenvolvimento deste workshop teve como objetivo analisar as argilas 

enquanto recurso disponível nas salinas que poderá ser desenvolvido 

conjuntamente com a atividade salícola. O trabalho foi desenvolvido com a 

análise da argila de forma isolada e conjuntamente com a água hipersalina, 

avaliando a possibilidade do produto poder ser utilizado para fins medicinais 

e de bem-estar O que se pretendeu foi analisar um produto e as suas 

características para ser utilizado em tratamentos do foro músculo-esquelético 

e dermocosmético e que do ponto de vista comercial tem um valor 

associado. O desenvolvimento deste workshop vem no seguimento de um 

estudo mais alargado relativamente às potencialidades associadas à 

diversidade de recursos existentes nas salinas, bem como à forma como  

exploração sustentável destes recursos, poderá ser compatibilizada com a 

produção artesanal de sal, contribuindo para reverter o processo de declínio 

crescente da atividade salícola e consequente abandono das salinas, 

analisando estes espaços na sua multifuncionalidade e capacidade de gerar 

multirecursos.  

O modelo de workshop, desenvolvido pela equipa coordenadora do projeto, 

na Universidade, pretendeu instituir uma nova forma de  integração de 

especialistas de áreas como a geociências, farmácia, hidrologia e fisioterapia, 

numa equipa multidisciplinar que visava o estudo do referido produto, com a 

participação de um público de especialidade de áreas diversas (medicina, 

fisiatria, fisioterapia, geociências, turismo), bem como sócios do projeto, de 

forma a aproximar o processo de investigação e o conhecimento científico 

das expectativas dos utilizadores finais, integrando uma componente de 

apresentação da investigação científica desenvolvida pelos vários 

especialistas e uma componente técnica de demonstração da aplicação do 

produto para diferentes patologias. 
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Concluiu-se ainda no desenvolvimento das duas edições do workshop que 

as argilas são um produto que deverá ser regulamentado como os restantes 

produtos farmacêuticos e a investigação que está a ser desenvolvida com as 

argilas de uma salina poderá ser um ponto de partida para a exploração 

deste recurso de forma individualizada ou em aplicação conjunta com água 

hipersalina, para patologias do foro músculo-esquelético ou dessalinizado 

para aplicações dermocosméticas. 

A exploração de recursos diferenciados das salinas poderá contribuir para a 

preservação destes importantes espaços antropogénicos. 

O público participante teve neste âmbito, acesso a informação relativamente 

ao(s) produto(s), podendo funcionar como agentes disseminadores da 

informaçãonas suas áreas de especialidade e criando desta forma o efeito 

“multiplicador” que responde ao objetivo final do workshop.  

O público (indiferenciado ou genérico) dos países que integram o projeto 

poderá também ter acesso aos resultados do workshop através da 

divulgação deste relatório e do documentário produzido sendo que ambos os 

produtos estarão disponíveis na página de internet do projeto nas várias 

línguas do projeto (PT, ESP, FR, ING). 

 



Notas 


