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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 que são possíveis de ser 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.  

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

Workshop “SAL – Um inimigo a abater ou um produto a conhecer?”, com 

uma nova abordagem aos produtos tradicionais: sal e flor de sal., 

respetivamente nos dias 27 de Novembro de 2010 e 18 de Junho de 2011, 

no Refeitório do Crasto da Universidade de Aveiro, com o objetivo de 

partilhar conhecimentos e experiências de especialistas nas áreas de 

Gastronomia, Nutrição, Saúde e Química Alimentar, acerca do produto “Sal 

Artesanal”. Neste sentido, os especialistas interagiram diretamente com o 

público convidado a participar pretendendo-se alcançar, com esta dinâmica, 

os seguintes objetivos: 

 Evidenciar a diferença entre Sal Artesanal, Flor de Sal e Sal industrial 

(higienizado ou purificado); 

 Evidenciar as vantagens da utilização do sal marinho e flor de sal 

produzidos de forma artesanal; 

 Evidenciar as diferentes abordagens ao produto, estabelecidas pelas 

áreas de Gastronomia, Saúde, Nutrição e Química Alimentar; 
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 Divulgar junto dos participantes a informação necessária para que estes 

possam optar pela utilização de sal e flor de sal produzidos de forma 

artesanal e defendam a sua utilização. 

A definição destes objetivos prende-se com o facto de, atualmente, o 

produto SAL ser indiferenciadamente associado a malefícios ao organismo, 

como a hipertensão, problemas cardiovasculares, entre outros. São mesmo 

recorrentes as campanhas de promoção da saúde pública direcionadas 

numa perspetiva “anti-sal”. Neste contexto existe a necessidade urgente de 

clarificar as diferenças entre as tipologias de sal existentes, consumo humano 

e a forma com este é usado nos produtos alimentares. 

 

Programa 

A estrutura proposta para estes workshops, de acordo com os objetivos, 

enquadra uma sequência de momentos que passamos a enunciar: 

 

11h – Apresentação dos Oradores 

11h30 - Conversas à volta do Sal Artesanal – um produto a redescobrir 

Apresentações dos especialistas convidados sobre a temática do SAL ARTESANAL 

12h30 - Sal - de que produto(s) falamos? 

CARTA de SAIS – Mostra de sais de várias proveniências geográficas e com diferentes 

métodos de produção (artesanal e industrial). O objetivo é verificar se os sais são ou não 

diferentes do ponto de vista sensorial, avaliando também a cor, descritor de aroma, brilho, 

forma e tamanho dos cristais 

13h – Debate 

13h30 - Sal Artesanal – prazer com sabor “amargo” ou Sal da vida? 

Momento de degustação e partilha do almoço, com espaço para interação de comentários 

entre os especialistas e o público participante 

15h – Resultados Finais 
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Divulgação 

Um dos principais objetivos do projeto ECOSAL ATLANTIS passa pela 

promoção dos espaços salícolas atlânticos e desta forma, pela promoção 

dos seus produtos. Deste modo, é essencial uma forte divulgação das 

diversas ações e atividades que se vão desenvolvendo no âmbito do projeto. 

Apesar das duas sessões do workshop estarem direcionadas para um 

público-alvo previamente selecionado, foi feita a sua divulgação nos diversos 

media, tais como jornais, rádios e televisões, de âmbito local, regional e 

nacional, respondendo assim aos objetivos do projeto ECOSAL ATLANTIS.  

Do resultado da divulgação efetuada, para a 1ª sessão, estiveram presentes 

da imprensa escrita um jornal nacional (Jornal de Notícias) e um regional 

(Diário de Aveiro), com o objetivo de produzirem um artigo. Até ao momento, 

apenas se tem conhecimento da produção de uma notícia na imprensa 

regional (Diário de Aveiro) acerca deste workshop. 

Recebemos ainda o contacto de uma rádio local, para realização de uma 

entrevista por telefone, bem como o contacto de um jornal de âmbito 

nacional para elaboração de notícia. 

O workshop foi ainda objeto de referência noticiosa numa das televisões 

nacionais, tendo esse facto motivado o aparecimento durante o decorrer da 

iniciativa de uma pessoa que desejava participar no evento. 

Refere-se ainda que foi feita divulgação do evento na internet, 

nomeadamente nas notas de imprensa do Jornal Online da Universidade de 

Aveiro, no On Line news Aveiro–Portugal, no Cienciapt, no Universia e no 

Portal d’Aveiro.  

No que diz respeito à 2ª sessão do workshop, foi feita divulgação na página 

do projeto ECOSAL ATLANTIS, nas notas de imprensa do Jornal Online da 

Universidade de Aveiro, no Cienciapt, no Portal d’Aveiro, nas notícias do 

portal Portugalmail e no Diário de Aveiro. 
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Entidades convidadas 

Tendo como objetivo a sensibilização e captação de diversos públicos para a 

utilização do sal artesanal, foi decidido convidar-se entidades que, de alguma 

forma, se encontram ligadas à utilização do Sal na sua atividade, tendo-se 

limitado a inscrição de duas pessoas por cada entidade, uma vez que o 

número máximo de participantes não deveria exceder os 25. 

Para a primeira sessão, foram convidadas 28 entidades, 11 das quais 

responderam positivamente ao convite, tendo, no entanto, comparecido 

apenas 9, num total de 15 participantes (tabela 1). 

Tabela 1 – Entidades convidadas 1ª sessão 

Designação da Entidade Confirmação Presença 

Associação do Centro dos Industriais de Panificação/Associação do 

Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares 
Não Não 

Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do Centro Sim Não 

Associação dos Produtores e Assadores de Leitão da Bairrada, APALB Não Não 

Associação dos Industriais do Bacalhau Sim Não 

Associação Portuguesa dos Nutricionistas Não Não 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e Alimentação Não Não 

Empresa Pascoal e Filhos Sim Sim 

Sr. Bacalhau Sim Sim 

DIATOSTA - Indústria Alimentar, SA Não Não 

Ordem dos Médicos  Não Não 

Sociedade Portuguesa de Cardiologia Não Não 

Estrelacoop - Cooperativa dos Produtores de Queijo da Serra da Estrela Não Não 

Solar do Queijo/Empresa Municipal Celoricense, EM Não Não 
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Designação da Entidade Confirmação Presença 

COPRORABAÇAL - Cooperativa de Produtores de Queijo Rabaçal, CRL Não Não 

APQDCB - Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo 

Branco 
Não Não 

Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda Não Não 

Comur - Conservas da Murtosa Não Não 

ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da 

Estrela 
Sim Sim 

Fundação Portuguesa de Cardiologia Sim Sim 

ANILACT - Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios Não Não 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril Não Não 

Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra Sim Sim 

Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo Não Não 

Escola de Hotelaria e Turismo do Porto/Santa Maria da Feira Sim Sim 

Escola de Hotelaria e Turismo de Mirandela Sim Sim 

Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro Sim Não 

Escola Profissional de Leiria Sim Sim 

Universidade de Aveiro Sim Sim 

Para a segunda sessão, foram também convidadas 28 entidades, das quais 

13 aceitaram o convite e estiveram presentes 29 participantes (tabela 2). 
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Tabela 2 – Entidades convidadas 2ª sessão 

Designação da Entidade Confirmação Presença 

Associação do Centro dos Industriais de Panificação/Associação do 

Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares 
Não Não 

Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do Centro Não Não 

Associação dos Industriais do Bacalhau Não Não 

Empresa Pascoal e Filhos Não Não 

APQDCB - Associação de Produtores de Queijo do Distrito de Castelo 

Branco 
Não Não 

ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da 

Estrela 
Sim Sim 

Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro Não Não 

Escola de hotelaria e Turismo de Faro Não Não 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos Sim Sim 

Universidade de Aveiro -- Reitoria Sim Sim 

Universidade de Aveiro – Serviço de imagem, comunicação e relações 

públicas 
Sim Sim 

Universidade de Aveiro – Escola de Saúde Sim Sim 

UNAVE Sim Sim 

Centro de Obesidade do Hospital Privado da Trofa Sim Sim 

Diputacion foral de Alava – sócio projeto Não Não 

Ecomusée du Marias Salant  Sim Sim 

Centre National de la Recherche Scientifique Não Não 

Communauté de communes Ocean-Marais de Monts Não Não 

Communauté de communes de l´ile de Oléron Não Não 

Cap Atlantique Não Não 

Asociación Cultural de amigos de las Salinas de Interior Não Não 
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Designação da Entidade Confirmação Presença 

Fundación Espacios Naturales Protegidos de Andalucia (ANDANATURA) Sim Sim 

Bournemouth University Não Não 

Câmara Municipal de Aveiro  Sim Sim 

Assembleia Municipal de Aveiro Sim Sim 

Câmara Municipal de Rio Maior Não Não 

Câmara Municipal da Figueira da Foz Sim Sim 

Turismo Centro de Portugal Sim Não 

Como se pode verificar foram efetuados convites a públicos-alvo 

diferenciados, nomeadamente das áreas da gastronomia, da nutrição e 

saúde e do turismo, de forma a responder ao objetivo de captar públicos de 

especialidade, 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 de 

forma a replicar o conceito nos seus locais, caso o entendam. 

 

Descrição da ação 

O início da ação foi modificado da primeira para a 2 sessão. Enquanto a 1ª 

sessão iniciou-se a com uma breve apresentação dos especialistas 

convidados, de acordo com a ordem estipulada previamente para a 

realização das comunicações, a saber: prof. Doutor Manuel António Coimbra 

(Química Alimentar), Prof. Doutor Polybio Serra e Silva (Saúde), Dr.ª Ana 

Carvalhas (Nutrição) e Chef Gil Edgar (Gastronomia), na 2ª sessão foi 

introduzida uma prova de aferição da sensibilidade dos participantes ao sal, 

na sequência das sugestões de melhoria apresentadas na 1ª sessão. Após 

esta prova iniciaram-se as apresentações sendo adotada a mesma 

sequência da 1ª sessão. 
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Conversas à volta do sal artesanal 

Na primeira sessão, o Prof. Doutor Manuel Coimbra apresentou uma 

comunicação intitulada “A composição Química do Sal Marinho Artesanal”, 

tendo procedido à abordagem das características físico-químicas e 

organoléticas do produto Sal. Seguiu-se o Prof. Doutor Polybio Serra e Silva 

que apresentou a relação entre o consumo de sal e a hipertensão arterial, 

defendendo a diminuição do consumo de sal; de acordo com este 

especialista, o sal, a ser consumido em doses diminutas, deverá ser o sal de 

produção artesanal (sal tradicional ou a flor de sal). Seguidamente, a Dr.ª Ana 

Carvalhas abordou a importância da escolha dos alimentos e das suas 

características nutricionais na saúde da população; os perigos dos alimentos 

transformados e a importância da escolha de um sal completo (sal tradicional 

ou a flor de sal), consumido em doses diminutas, no organismo humano, 

suscitando a colocação de questões por parte do público presente. Por fim, 

o gastrónomo Gil Edgar apresentou um pequeno documentário sobre a sua 

intervenção, desenvolvido no âmbito das atividades da Delegação Centro da 

Fundação Portuguesa de Cardiologia, junto de comunidades locais, 

nomeadamente escolas e população da região de Coimbra, com o objetivo 

de “ensinar a comer”.  

Na segunda sessão, o Prof. Doutor Manuel Coimbra apresentou de novo a 

comunicação intitulada “A composição Química do Sal Marinho Artesanal” 

(características físico-químicas e organoléticas do produto Sal), tendo no 

entanto optado por acrescentar ao conteúdo da apresentação anterior 

resultados de alguns estudos mais recentes que pretendem responder a 

algumas das questões levantadas no final da apresentação da 1ª sessão. As 

comunicações do Prof. Doutor Polybio Serra e Silva e da Dra. Ana Carvalhas 

mantiveram o formato da 1ª sessão mas, devido à impossibilidade do Prof. 

Doutor Polybio Serra e Silva estar presente, foram ambas apresentadas pela 

Dra. Ana Carvalhas, em representação da Delegação Centro da Fundação 

Portuguesa de Cardiologia. 
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Nesta sessão optou-se, como já foi referido, pelo formato de a intervenção 

do Gastrónomo ser iniciada com a prova de degustação. 

 

Sal – De que produto falamos? 

Em cada uma das sessões do workshop foi realizada uma Prova 

Organolética de Sal Marinho tradicional e flor de sal, de diferentes 

proveniências geográficas. Nesta prova foram colocadas à disposição dos 

participantes 6 amostras de sal (identificadas de A a F) para análise, tendo 

em conta o aroma e o aspeto de cada amostra. Cada participante preencheu 

uma ficha da prova organolética que foi posteriormente analisada. 

 

Debate 

À medida que foram sendo apresentadas as diversas comunicações dos 

especialistas convidados, foi-se promovendo o debate de ideias e o 

esclarecimento de dúvidas eventualmente suscitadas pelas comunicações. 

Com este formato, tentou-se criar mais dinamismo e promover a 

interatividade entre os especialistas e os participantes entre si. 

 

Sal artesanal – prazer com sabor “amargo” ou sal da vida? 

A prova de degustação da primeira sessão, elaborada pelo Chef Gil Edgar, 

era composta por seis pratos, confecionados, cada um deles, com a mesma 

quantidade de três tipos de sal diferentes – sal marinho artesanal; flor de sal e 

sal higienizado, tendo este procedimento dado origem a três amostras por 

cada tipo de prato. 

Os pratos confecionados foram: Sopa, Requeijão, Pão, Bacalhau, Carne de 

porco e Sobremesa de Requeijão.  
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Na segunda sessão, esta prova de degustação teve um formato ligeiramente 

diferente, em consonância com as sugestões de melhoria apresentadas 

pelos participantes da 1ª sessão e por opção do Gastrónomo. O formato 

adotado para a apresentação dos cinco pratos confecionados (menos um do 

que na sessão anterior) foi o de “shot”. À semelhança da 1ª sessão, foi 

utilizada a mesma quantidade dos três tipos de sal diferentes – sal marinho 

artesanal, flor de sal e sal higienizado; dando origem a três amostras por 

cada prato. 

Os pratos confecionados foram: Sopa, Requeijão, Pão, Shot de Cavala e 

Sobremesa de Requeijão.  

À semelhança do que foi realizado para a prova organolética, os participantes 

tinham à sua disposição fichas de registo da prova de degustação. Nesse 

sentido, foi-lhes solicitado que, à medida que iam procedendo à degustação 

das três amostras de cada prato confecionado e preenchessem as fichas de 

degustação, tendo em conta os seguintes parâmetros: “Insosso”, “Neutro”, 

“Apurado” e “Salgado”. Foi ainda pedido que assinalassem para cada prato, 

qual a amostra que preferiam, tendo em conta o sabor. Nesta fase do 

workshop, criou-se a possibilidade dos participantes trocarem opiniões entre 

si sobre o sabor de cada amostra, tendo em conta os parâmetros referidos 

anteriormente. 

Na 2ª sessão e na sequência da alteração de formato, o Chef Gil Edgar 

apresentou os pratos a cada grupo, efetuando uma breve explicação das 

técnicas de confeção e dando a conhecer alguns dos ingredientes utilizados, 

nomeadamente ervas aromáticas e especiarias. 

Esta nova abordagem à degustação dos alimentos possibilitou uma interação 

forte entre os participantes e o gastrónomo com uma visível curiosidade e 

interesse por parte destes em conhecerem esta nova abordagem à confeção 

de alimentos e ao ato de comer. 
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Resultados finais 

No final desta degustação, foram apresentados os resultados gerais, quer da 

Prova Organolética de Sal Marinho, quer da Prova de Degustação. 

Adicionalmente, na 1ª sessão foi solicitado aos participantes que indicassem, 

por escrito, sugestões de melhoria do workshop com o objetivo de melhorar 

a estrutura da 2ª sessão desta ação. 

 

Lições aprendidas 

Uma apreciação global às duas sessões 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 sessão foram introduzidas algumas alterações 

que visaram ultrapassar dificuldades detetadas durante a realização da 

primeira sessão, quer através da avaliação interna, quer através das 

sugestões de melhoria apresentadas pelos participantes, de acordo com o 

solicitado pela equipa da UA. As dificuldades detetadas eram de natureza 

variada, nomeadamente: 
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Tipologia de 

dificuldades 

1ª Sessão 2ª Sessão 

Descrição dos indicadores Soluções implementadas 

Acesso 
Dificuldade em encontrar o local de 

realização da ação 

Não foi possível alterar o local, por não 

existir outro disponível. Tentou proceder-se 

a uma melhor identificação do local, quer 

através de painéis identificativos, quer 

através de e-mail enviado aos participantes 

Comunicações Tempo das apresentações O tempo de apresentação foi diminuído 

Degustação 

Número excessivo de pratos e 

consequente degustação 

Foi diminuído o número de pratos a 

degustar, tendo sido apresentados em 

formato “shot” e com serviço à mesa. 

Relação entre utilização de outros 

condimentos e o teor de sal na confeção 

dos pratos 

Foram utilizados menos condimentos de 

forma a superar esta dificuldade. 

Dinâmica de 

grupo 

Promoção de um maior debate entre os 

participantes 

A disposição das mesas em grupos de 4 a 

6 pessoas, permitiu uma maior interação 

entre participantes. 
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Síntese conclusiva 

O desenvolvimento deste workshop teve como objetivo estabelecer uma 

nova abordagem aos produtos tradicionais: sal e flor de sal., respondendo à 

questão colocada no título atribuído “Sal – um inimigo a abater ou um 

produto a conhecer?”. 

A conceptualização do workshop, desenvolvida pela equipa coordenadora 

do projeto na Universidade, pretendeu instituir um novo modelo, com a 

integração de uma equipa multidisciplinar de especialistas de áreas como a 

química alimentar, a saúde, a nutrição e a gastronomia, no estudo dos 

referidos produtos, a participação de um público de especialidade de áreas 

diversas como a medicina, a enfermagem, a hotelaria e a restauração, bem 

como sócios do projeto e o desenvolvimento de diferentes provas: aferição à 

sensibilidade ao sal, organolética e de degustação. 

Os especialistas apresentaram o seu trabalho de investigação, que foi 

debatido com o público de especialidade participante. Foram desenvolvidas 

as provas e na degustação o gastrónomo partilhou alguns dos ingredientes e 

modo de confeção dos alimentos com o público. Por último foram 

apresentados os resultados das provas organoléticas e de degustação que 

foram debatidos com o público. 

Conclui-se claramente no desenvolvimento das duas sessões do workshop 

que o sal é um produto a conhecer e que ainda teremos um longo percurso 

de trabalho de investigação para o conhecer melhor. 

O trabalho que está a ser desenvolvido na área da química alimentar tem já 

alguns resultados surpreendentes como foi apresentado pelo Prof. Manuel 

António Coimbra e com indicação de um conjunto de abordagens de 

exploração “científica” do produto, resultantes de o produto de diferentes 

proveniências geográficas ter características únicas que o diferenciam.  

Também foi transmitido que ponto de vista nutricional os produtos sal e flor 

de sal produzidos de forma artesanal são produtos mais completos para a 
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alimentação humana, facto que foi validado através dos resultados 

apresentados da composição química do sal produzido de forma artesanal e 

do sal higienizado ou purificado. 

Os resultados da prova de degustação mostram que a flor de sal, produto 

valorizado comercialmente, se distingue de forma destacada na preferência 

dos participantes. Esta indicação é um ponto de partida para “explorar” 

cientificamente este produto e analisar o que o diferencia com resultados 

evidenciados na gastronomia. 

O público de especialidade participante teve, desta forma, acesso a 

informação relativamente a estes produtos, para que, nas suas áreas de 

atividade, esta informação possa ter um efeito “multiplicador”, respondendo 

desta forma ao objetivo final do workshop.  

O público em geral 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 


