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Desde a década de1980 
 

! Novos circuitos 
! Novos materiais 



Desde 2009 
 

! Manual de Boas Práticas 
Inovar 

Modernizar 
Qualificar 

Competir + 
 

 
 
 
 



Desde 2009 
Manual de Boas Práticas 

 
• Introduzir a noção de gestão da qualidade e reafirmar a 
responsabilidade dos concessionários e titulares de 
estabelecimentos termais na sua implementação; 
  

 
 



Desde 2009 
Manual de Boas Práticas 

 
• Introduzir a noção de gestão da qualidade e reafirmar a 
responsabilidade dos concessionários e titulares de 
estabelecimentos termais na sua implementação; 
  
• Facilitar o relacionamento entre os diversos interlocutores, 
inclusive dentro do próprio estabelecimento termal; 
  

 
 



Desde 2009 
Manual de Boas Práticas 

 
• Introduzir a noção de gestão da qualidade e reafirmar a 
responsabilidade dos concessionários e titulares de 
estabelecimentos termais na sua implementação; 
  
• Facilitar o relacionamento entre os diversos interlocutores, 
inclusive dentro do próprio estabelecimento termal; 
  
• Contribuir para a qualidade da informação e da comunicação 
cujas implicações são decisivas para a imagem de marca de 
um estabelecimento termal; 
  

 
 



Desde 2009 
Manual de Boas Práticas 

 
• Introduzir a noção de gestão da qualidade e reafirmar a 
responsabilidade dos concessionários e titulares de 
estabelecimentos termais na sua implementação; 
  
• Facilitar o relacionamento entre os diversos interlocutores, 
inclusive dentro do próprio estabelecimento termal; 
  
• Contribuir para a qualidade da informação e da comunicação 
cujas implicações são decisivas para a imagem de marca de 
um estabelecimento termal; 
  
• Suscitar críticas, sugestões, reflexões a propósito da 
aplicabilidade dos princípios adoptados e contribuir para o 
diálogo. 

 
 



Arquitectura Contemporânea 
> Optimização funcional 
> Integração de áreas de bem-estar 
> Integração do alojamento 
> Integração do termoludismo 
> Materiais novos 
> Aproveitamento de águas utilizadas para 
saneamento 
> Aproveitamento geotérmico 
> Preocupações com envolventes 

 



Unhais da Serra 



Monte Real 



Vidago 



 
 

 
  Hidrogeologia 

  Hidrologia Médica 

Ritualismo Arquitectura 
 

Ordenamento 
do 

Território 

Património 

Termalismo 


