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Resumo: Este trabalho pretende dar a conhecer os objectivos da 
Plataforma Portuguesa da Geotermia Superficial (PPGS), bem como 
as actividades que esta dinamiza ou pretende vir a dinamizar num 
futuro próximo através das competências das várias entidades que a 
integram. Pretende proporcionar as condições para que exista um 
apoio ao fomento do aproveitamento da energia geotérmica de muito 
baixa entalpia na chamada “Geotermia Superficial”, através da 
intervenção em áreas de relevo para o desenvolvimento e 
implementação da actividade em Portugal, nomeadamente a nível de 
legislação, informação, disseminação, formação e investigação. 
Palavras-chave: Energia geotérmica, Muito baixa entalpia, 
Geotermia superficial. 
 
Abstract: This work aims to present the objectives of the Portuguese 
Platform for Shallow Geothermal, as well its ongoing activities and 
plans to the near future regarding the attributions of the different 
entities that compose it. It aims to provide the conditions for the 
promotion support to the use of geothermal energy in very low 
enthalpy shallow geothermal energy. This intervention is focused in 
areas of importance to the development and implementation of this 
activity in Portugal, regarding legislation, information, 
dissemination, training and research. 
Keywords: Geothermal energy, Very low enthalpy, Shallow 
geothermal. 
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1. Introdução 

Desde os tempos pré-históricos que a energia proveniente 
do interior da Terra, conhecida por energia geotérmica, é 
aproveitada pelo Homem. Em Portugal, existem registos 
históricos da utilização, da água quente natural para 

balneoterapia, desde o tempo da colonização romana, 
expresso através de alguns vestígios arqueológicos. Com o 
desenvolvimento da tecnologia, existem actualmente 
muitas aplicações práticas, de onde se destacam os usos 
directos em balneoterapia, climatização de edifícios, 
estufas, fins industriais e produção de electricidade. O 
facto da energia geotérmica representar uma energia local, 
ecológica e eficiente que permite atingir maiores níveis de 
sustentabilidade energética e ambiental e reduzir custos 
económicos, torna-a atractiva à escala global nas suas 
várias formas de exploração, a nível de usos directos, 
geotermia superficial e estimulada. Mesmo o principal 
constrangimento à utilização tradicional dos recursos 
geotérmicos, que consiste na sua limitação às áreas com 
condições geológicas favoráveis, foi ultrapassado com o 
aproveitamento do calor armazenado no subsolo para a 
climatização de edificios atavés da utilização da energia 
geotérmica de muito baixa entalpia. Este tipo de 
aproveitamentos possui um bom potencial de 
implementação em todo o planeta, uma vez que só 
depende das características térmicas e geológicas do 
subsolo. A possibilidade da sua utilização em 
circunstâncias praticamente universais e em sectores tão 
variados como o residencial, público, agrícola, piscícola e 
industrial levou a que várias entidades com competência 
nas áreas da Energia e da Geologia se associassem e 
criassem a “Plataforma Portuguesa da Geotermia 
Superficial” no sentido de fomentar um desenvolvimento 
ordenado e sustentável da exploração dos recursos 
geotérmicos superficiais de muito baixa entalpia. 

2. Geotermia superficial 

O potencial geotérmico de baixa entalpia em Portugal 
Continental é geralmente avaliado de acordo com a 
distribuição da localização das ocorrências de águas 
termais (20<T<76ºC) identificadas na zona norte e centro 
do país e nos aquíferos profundos das bacias sedimentares 
ocidental e meridional (30<T<80ºC) (Cruz et al., 1996) 
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para a sua aplicação em usos directos. No entanto, o estudo 
do potencial da restante área tem vindo a ser objecto de 
interesse para a investigação relacionada com Geotermia 
Superficial (GS), atingindo geralmente profundidades até 
150 m, para aplicações relacionadas com climatização e 
águas quentes sanitárias, mediante a utilização de bombas 
de calor geotérmico (Ground Source Heat Pumps – 
GSHP). Para moradias unifamiliares e instalações de 
pequena escala, o objectivo das GSHP é basicamente 
utilizar a temperatura natural do subsolo como fonte de 
calor durante a estação fria e como receptor de calor 
durante a estação quente.   

A independência da energia geotérmica relativamente 
às condições externas, nomeadamente a radiação solar, o 
vento ou as marés, entre outras energias consideradas 
renováveis, faz com que esta seja encarada como uma 
forma de energia contínua, disponível 24 horas por dia. 
Considerada uma energia renovável, na medida em que se 
pressupõe inesgotável, ecológica devido à sua reduzida 
emissão de gases para a atmosfera e segura e controlável, a 
energia geotérmica poderá constituir uma apetecível forma 
de energia alternativa passível de ser aplicada em conjunto 
com outras fontes de energia para aumentar o seu 
rendimento. Este tipo de energia, economicamente 
sustentável e de impacto visual reduzido, poderá ser 
aproveitado a nível regional e a nível de district heating, 
podendo além disso funcionar em conjunto com outros 
sistemas como o solar, constituindo por esse motivo um 
factor de incremento da competitividade industrial e com 
efeitos positivos a médio e longo prazo no 
desenvolvimento da economia e na criação de emprego. 

No entanto, são vários os factores que são impeditivos 
de um maior desenvolvimento actual da actividade. Um 
deles está relacionado com o investimento inicial, que é 
significativo para instalações de pequena ou de média 
dimensão, se bem que não seja alheia a ainda ausência de 

legislação adaptada à nova realidade das instalações 
geotérmicas de muito baixa entalpia relacionadas com 
GSHP. A sua componente técnica mista nas áreas da 
Geologia e da Energia e a ainda escassez de empresas com 
competência técnica mista a operar no mercado para a 
realização deste tipo de projectos também não favorece no 
actual contexto a sua consolidação enquanto energia 
renovável alternativa. Por outro lado, a constante exclusão 
da Geotermia na política energética Nacional, pelo menos 
no que diz respeito a Portugal continental, está relacionada 
com a fraca disseminação na opinião pública que 
actualmente se verifica, suportada na total ausência de 
tradição deste tipo de aproveitamentos, ao contrário do que 
acontece nos países do norte da Europa, constituem 
factores que impedem uma implementação sustentada 
deste tipo de instalações, apesar de estar provado que este 
tipo de sistemas tem uma longevidade apreciável, 
comprovada com o elevado número elevado de instalações 
existentes em alguns países, como é o caso da Suécia, em 
que ascende a cerca de meio milhão. 

Os sistemas de GSHP a instalar podem ser fechados 
(quando estamos perante um único furo de bombagem e 
injecção) ou abertos, utilizando água subterrânea que é 
bombada e injectada através de furos de água (Fig. 1). No 
caso dos sistemas fechados, estes podem ser verticais (com 
sondas geotérmicas instaladas em profundidade no interior 
de perfurações verticais com profundidades entre os 80 e 
os 200 m), horizontais (no caso de sondas geotérmicas 
enterradas a pouca profundidade (entre os 0,5 e os 2 m), 
em disposição de laço ou de espiral ou por fundações 
termoactivas nas fundações dos edifícios ou outras 
estruturas enterradas no subsolo (estacas, paredes 
moldadas, etc.) (Madureira, 2013). O solo é também 
utilizado para armazenamento de energia térmica, criando 
os denominados sistemas UTES (Underground Thermal 
Energy Storage). 

 

Fig. 1. Diagrama esquemático dos métodos mais comuns para a exploração de recursos geotérmicos superficiais de muito baixa entalpia. Da esquerda para 
a direita: sistemas fechados (horizontais e verticais) e sistemas abertos (Sanner, 2011). 
 
Fig. 1. Schematic diagram of the most common methods to exploit very low enthalpy shallow geothermal resources. From left to right: closed systems 
(horizontal and vertical) and open systems (Sanner, 2011). 
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3. Objectivos da Plataforma Portuguesa da Geotermia 
Superficial 

O desenvolvimento de um projecto de aproveitamento 
geotérmico superficial requer frequentemente 
competências de diversas áreas, como a geologia, a 
engenharia mecânica, as tecnologias de perfuração, a 
engenharia electrotécnica, o controlo de processos, a 
engenharia civil, entre outras. Esta multidisciplinaridade 
implica que haja algum conhecimento técnico comum 
entre as diferentes especialidades, o que implica que exista 
a necessidade de estabelecer bases de comunicação entre 
estas diferentes áreas. Este facto, associado à carência de 
formação e de regulação de suporte, foram as principais 
razões que levaram a pensar na criação de uma plataforma 
que permitisse dar apoio a todos os sectores e 
intervenientes envolvidos no aproveitamento desta energia 
renovável e assim contribuir para um desenvolvimento 
sustentável do mercado. Por outro lado, para que este seja 
um tipo de energia cuja divulgação permita um incremento 
da actividade relacionada com a sua exploração, cabe às 
entidades públicas, dentro das suas competências, 
proporcionarem as condições para que exista um real apoio 
ao seu fomento.  

Para o efeito, através da assinatura de um protocolo, 
constituiu-se em 21 de Janeiro de 2013 a Plataforma 
Portuguesa da Geotermia Superficial (PPGS), integrada 
pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), 
Agência de Energia (ADENE), Associação Portuguesa de 
Geólogos (APG) e o Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia (LNEG). Esta Plataforma foi criada para divulgar 
e credibilizar a GS, intervindo nas várias áreas de relevo 
para o desenvolvimento e implementação da actividade em 
Portugal, nomeadamente a nível de legislação, informação, 
disseminação, formação e investigação (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Áreas de intervenção da PPGS. 
 
Fig. 2. Intervention areas of PPGS. 

Tendo em conta a sustentabilidade do sector, tornou-se, 
pois, importante encarar a Geotermia Superficial nas suas 
diversas vertentes, individualizando e desenvolvendo os 
vários temas necessários ao seu desenvolvimento, incluindo 
alguns assuntos, factores e iniciativas referidos na figura 3. 

A sua actividade passa por difundir a informação e as 
melhores práticas operacionais envolvidas no uso das 
bombas de calor geotérmicas, promover o diálogo na 
comunidade geotérmica, colocar em contacto os vários 
actores do mercado das bombas de calor em Portugal, 
Comunidade Europeia e Mundial, colaborar na elaboração 
de legislação, difundir o conhecimento de normas técnicas 
e procedimentos, contribuindo para a formação dos 
agentes envolvidos e promover o desenvolvimento de 
projectos que contribuam para a produção de informação 
geotérmica superficial sobre o território nacional. A PPGS 
tem igualmente vindo a desenvolver e apoiar um conjunto 
de iniciativas que pretendem ir de encontro aos objectivos 
com que esta foi criada. Para o efeito, foram criados dentro 
da PPGS dois Grupos de trabalho: (i) Legislação 
(coordenado pela DGEG) e (ii) Formação (coordenado 
pelo LNEG).  

A evolução do conceito de Geotermia e as novas 
formas de explorar o calor do subsolo levam a que seja 
necessário criar legislação adaptada ao novo paradigma da 
GS e que regulamente a actividade de uma forma 
adequada. No que diz respeito ao Grupo de Trabalho da 
Legislação, este tem como objectivo assegurar uma 
evolução do mercado ordenada e sustentável, em Portugal, 
através da análise de legislação de outros países europeus, 
onde este tipo de exploração de energia geotérmica já se 
encontra em fase madura, como é o caso da França, Suíça, 
Suécia e, em especial, da VDI 4640 da Alemanha, e 
proceder à análise da aplicabilidade e adaptação destes 
normativos à realidade Portuguesa. Destaca-se, pois, o 
desenvolvimento de legislação que contemple o solo como 
fonte de calor, tal como definido pelo Conselho Europeu 
de Energia Geotérmica na sua Norma VDI 4640, como 
complemento ao pacote legislativo de 1990 relativo aos 
Recursos Geológicos (D.L. nº 90/90 e D.L. nº 87/90, 
ambos de 19 de Março). A actual legislação enquadra os 
recursos geotérmicos (D.L. nº 87/90, de 16 de Março) 
como recursos geológicos (D.L. nº 90/90, de 16 de Março), 
definindo-os no seu Artº 4 como “os fluidos e as 
formações geológicas do subsolo, de temperatura elevada, 
cujo calor seja susceptível de aproveitamento”. A 
modificação do conceito de recurso geotérmico é pois, um 
factor de inovação numa nova legislação neste domínio.   

Por outro lado, no que diz respeito ao Grupo de 
Trabalho da Formação tem como objectivo conjugar a 
análise das boas práticas internacionais com as 
qualificações que os normativos impõem. Promover uma 
comunidade geotérmica bem informada com técnicas que 
assegurem qualidade e sustentabilidade na utilização do 
recurso. Estes objectivos são concretizados através de um 
conjunto de iniciativas, nomeadamente a cooperação na 
definição dos perfis técnicos dos profissionais envolvidos, 
criação de Curriculum Vitae nacional com competências e 
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critérios de formação enquadrados com as exigências 
regulamentares, promover a implementação de formação 
certificada, desenvolver um registo do histórico das acções 
dos instaladores a nível das descrições de casos práticos e 
acompanhar e difundir formação ao nível europeu, através 
do ASBL Geotrainet, entidade europeia que promove e 
certifica a formação para instaladores (Fernandéz & 
Correia, 2013) e do projecto CA-RES (Joyce, 2013).  

A nível geocientífico, destaca-se o desenvolvimento do 
Atlas Geotérmico Nacional, que é um projecto criado na 

sequência de outros projectos de cartografia, englobando 
informação de carácter diverso e aplicável aos vários tipos 
de geotermia, proveniente de diversas fontes institucionais 
e processada de forma que seja aplicada na informação, 
divulgação, formação e investigação (Ramalho, 2014). 
Pretende constituir uma fonte de informação clara e 
acessível para o leque diverso dos actuais intervenientes 
ligados à Geotermia, designadamente projectistas, 
empresários e investigadores e ser utilizado tanto em 
projectos de I&D como em projectos industriais. 

 

Fig. 3. Acções e iniciativas em curso da PPGS, no âmbito das competências das diversas entidades que a integram. 
 
Fig. 3. Ongoing PPGS actions and initiatives, within the scope of the several institutions integrating it. 
 
 
 
4. Considerações finais 

Criada há pouco mais de um ano, a PPGS tem vindo a dar 
e apoiar alguns passos significativos na regulamentação e 
implementação sustentada da actividade ligada à GS. Tem, 
no entanto, ainda um longo caminho a percorrer, que passa 
pela cooperação interinstitucional ligada aos vários temas 
necessários ao seu desenvolvimento, nomeadamente a 
nível de legislação, informação, divulgação, formação e 
investigação. 
Com um mercado ainda incipiente, a PPGS propõe-se 
continuar a trabalhar para os objectivos para os quais foi 
criada e, neste sentido, já alguns importantes foram dados. 
No que diz respeito à componente geocientífica da PPGS, 
esta pretende continuar a cooperação na produção de 
informação de referência acerca de parâmetros do subsolo 
português a partir dos Testes de Resposta Térmica (TRT) e 
contribuir para que essa informação seja integrada na 
próxima edição online do Atlas Geotérmico Nacional 
(Ramalho, 2014). 
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