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Sabemos “porquê” promover?
(além do Óbvio...)

Sabemos “o que” promover?

Sabemos “como” Promover?



Psychaetric diseases

Neurologic diseases

Metabolic diseases

Cardiovascular 

diseases

Lung diseases

Oncologic diseases

Physical activity role in delaying the progression of 

many diseases, besides its preventive role



• Promoção de emoções positivas

• Melhoria da função cognitiva, da memória e do rendimento académico

• Melhoria da gestão da frustração e da persistência nas tarefas

• Estimulação da autonomia e da perceção de competência

• Melhoria da qualidade do sono

• Melhoria do autoconceito e da autoestima física

• Promoção de uma boa relação com o corpo e melhor imagem corporal

• Melhoria da aptidão física (força, agilidade, resistência, etc.)

• Melhoria da densidade mineral óssea e da massa muscular

• Melhoria das competências sociais e do trabalho de equipa

Muito mais que prevenir/tratar doença…







Da  saúde 
individual 

e social

à 

saúde do planeta 
e 

desenvolvimento 
sustentável...



2016...

Reconhecimento formal do papel que a atividade física pode ter no alcançar de muitos dos objetivos do 
desenvolvimento sustentável

Declaração de Bangkok sobre a Atividade Física para a Saúde Global e Desenvolvimento Sustentável 



Os níveis de atividade física são fortemente determinados 
pelo ambiente físico e melhorias a este nível  no design e o 

layout dos espaços públicos podem trazer benefícios 
significativos ao desenvolvimento sustentável



Igualdade (Inclusividade)

• Melhores condições para 
mobilidade ativa são uma forma de 
lidar com a desigualdade, já que 
caminhar e andar de bicicleta são 
modos de mobilidade acessíveis

• Os benefícios da AF no 
funcionamento cognitivo e na 
autoestima e confiança podem 
também ajudar a reduzir assimetrias 
(escola, entre géneros etc.).



Coesão/ integração social 

• Mais pessoas andando, 
descobrindo, interagindo no espaço 
publico, criam mais atividade e 
oportunidade de interação social, o 
que ajuda a prevenir solidão e 
estimular a coesão social.

• Nas crianças o brincar no exterior, 
em espaços públicos para o efeito, 
facilita a socialização e a relação com 
a comunidade social e ambiental



Benefícios ambientais (bidirecionais)

• O incentivo à mobilidade ativa e a 
redução do transporte motorizado têm um 
grande impacto positivo sobre a poluição e 
emissões de dióxido de carbono, 
reduzindo o  número e o tempo de viagem 
em cidades congestionadas.

• A redução da poluição também está 
ligada com mais atividade física



Desenvolvimento Económico

Ambientes facilitadores da mobilidade ativa parecem impulsionar a prosperidade económica: 
Aumenta o valor dos serviços e bens locais, criação de mais oportunidades de emprego e aumento nas vendas do 
comercio local; redução do congestionamento do tráfego (custos para agregado familiar individual, empresas e 
sociedade) 

“O aumento da atividade física na população levaria à redução da mortalidade e morbidade em idade produtiva, e 
a um aumento da produtividade, particularmente por meio de menor absentismo, levando a ganhos económicos 
substanciais para a economia global.”

Hafner M, et al. Br J Sports Med 2020;54:1482–1487.



Physical inactivity economic impact

900 million euros/yr* 
*Country with 10 million of inhabitants,

50% of them do not meet PA recommendations

Factsheets on health-enhancing physical activity in the 28 european union member states of the WHO european region. Copenhagen, Denmark: WHO; 2015. 



Sabemos “porquê” promover✓

Sabemos “o que” promover?

Sabemos “como” Promover?



Toda a atividade Física conta!

Em todas as fases da vida…

Em todos os contextos!

Integração/estilos de vida



2012 2016

2021



Sabemos “porquê” promover✓

Sabemos “o que” promover✓

Sabemos “como” Promover?



Capacidade
• Aptidão física (experiência passada com desporto, 

exercício físico)

• Limitações músculo-esqueléticas

Motivação 
• Motivos pessoais (e.g. perda de peso, interação 

social)

• Experiências subjetivas (e.g. cansaço)

• normas sociais

Oportunidade
• Acesso / ambiente construído (e.g. trilhos para 

corrida)

• Ambiente social / cultural (e.g. incentivos no trabalho

• Clima, poluição

Determinantes do comportamento (Atividade Física)

Modelo COM-B

Michie & West (2011, 2020)

https://www.qeios.com/profile/1691


… Do nível individual  (Prática profissional; diferentes Contextos)

.... ao nível Macro (Politicas, sistemas, recomendações- Programas)



“THE GLOBAL PANDEMIC OF PHYSICAL

INACTIVITY REMAINS, AND THE CAPACITY FOR

NATIONS TO RESPOND IS IMPROVING TOO SLOWLY.”

UPDATE FROM 2016 LANCET SERIES

SALLIS ET AL LANCET, 2016; 388: 1325–1336

NECESSIDADE DE UMA AÇÃO GLOBAL...



Plano de Ação Global para a Atividade Física 
(2018-2030)

http://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/gappa

http://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/gappa


Através de 4 Objetivos Estratégicos e 20 Linhas de ação e politicas



e.g. Implementar campanhas 
de marketing social

e.g. programas em múltiplos contextos



e.g. Incorporar a atividade física 
nos serviços de saúde

e.g. Melhorar oferta especifica
e.g. Melhorar e integrar 

sistemas de dados de vigilância



pnpaf@dgs.min-saude.pt |   www.pnpaf.pt

Em Portugal 
(desde jun. 2016) …



pnpaf@dgs.min-saude.pt |   www.pnpaf.pt



Monitorização (Promover a tomada de decisão informada)

para a promoção da vigilância dos determinantes da atividade física 

Comunicação e Sensibilização (Capacitar/facilitar escolha/alterar atitudes e normas sociais)

para a promoção da sensibilização, da literacia e da prontidão face à prática de atividade física regular e redução 
do tempo sedentário

Ambientes e Contextos de Vida (promover Boas Práticas)

Promover parcerias intersetoriais, e distinção das boas práticas nos espaços de lazer, no trabalho e deslocações 
diárias, nas escolas, universidades e nos serviços de saúde

Sistema e Serviços de Saúde (melhorar capacitação para promoção da AF no SNS)

para a generalização da avaliação, aconselhamento breve e referenciação para a prática de atividade física nos 
Cuidados de Saúde Primários (CSP) do SNS

Eixos Estratégicos de Ação PNPAF

pnpaf@dgs.min-saude.pt |   www.pnpaf.pt



Atividade física, Comportamento sedentário e seus determinantes

Monitorização

Vigilância 
Epidemiológica  



✓ n = 5874 (Abril, 2020)                                                            n= 4930 (Maio, 2021)

✓ Dados  ponderados para a distribuição da população portuguesa (Census 2011) após estratificação por sexo, 

grupos etários, nível educacional e NUTS II. 



... tendência de melhoria dos níveis de atividade física da população, apontando para um quadro em que 16,8% da população reporta níveis baixos de atividade física, 28,9% são 
moderadamente ativos e 54,3% reporta níveis adequados de atividade física para a promoção da saúde.





➢ AF papel agregador de outros comportamentos de saúde

➢ Pandemia da Covid-19 veio, também em relação à AF, exacerbar iniquidades sociais: género, 
estatuto socioeconómico, idade, parecem diferenciar as pessoas mais e menos ativas... 



COMUNICAÇÃO

Aumento da literacia, Alteração de normas sociais e atitudes



Tradução Portuguesa oficial

✓ Revisão sistematizada do conhecimento científico produzido ao longo da última década nesta matéria: cada movimento conta! 

✓ Recomendações específicas de atividade física e limitação do comportamento sedentário, não apenas com base na faixa etária (crianças e adolescentes, 
adultos até aos 64 anos e adultos com 65 anos ou mais), mas também considerando subgrupos populacionais de acordo com condições crónicas de saúde 
e/ou incapacidade, bem como os períodos de gravidez e pós-parto.





Mass media campaign (Maio 2019)

#SigaOAssobio
A atividade Física chama por si!

Alvo: Atividade Física como... 

✓pouco dispendiosa, acessível, 
possível para todos eficiente em 
termos de tempo (Competencia)

✓multiplicidade de comportamentos; 
oportunidade de integração 
quotidiana (Oportunidade)

✓positiva, interessante, motivadora, 
congruente com outras prioridades 
de vida (Motivação)

COM-B model





• Avaliação de Processo
Fidelidade de implementação da campanha face ao plano de 
meios previsto

• Avaliação de Impacto
melhoria de três determinantes do comportamento (COM-B)

Avaliação Formal



Visualizar tudo em  em https://lusofonativa.ulusofona.pt/

desenvolvimento e implementação de uma campanha de 
promoção de estilos de vida ativos em contexto universitário

https://lusofonativa.ulusofona.pt/




Parcerias intersetoriais: Facilitação de ambientes promotores de AF
Identificação, reconhecimento público e disseminação das boas práticas em iniciativas comunitárias de AF.

BOAS PRÁTICAS 
INTERVENÇÕES 
COMUNITÁRIAS
≠ CONTEXTOS



O que é uma boa prática? 

(…) uma prática que provou funcionar bem e produzir bons resultados, e é por isso recomendada 
enquanto modelo. É uma experiência de sucesso, que foi testada e validada, no sentido lato, que foi 
repetida, e que merece ser partilhada para que mais pessoas possam adotá-la.



pnpaf@dgs.min-saude.pt |   www.pnpaf.pt



ATIVIDADE FISICA 
NOS CUIDADOS DE 

SAÚDE

para a generalização da avaliação, aconselhamento breve e referenciação para a 
prática de atividade física nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) do SNS



• Reforçar a integração da promoção da atividade física nos cuidados

de saúde no Serviço Nacional de Saúde.

• Melhorar a formação e a capacitação dos profissionais de saúde no

SNS para promover a atividade física.

• Articular a ação dos cuidados de saúde no Serviço Nacional de

Saúde com os recursos promotores de atividade física e exercício

físico na comunidade.

Despacho sobre “PROMOÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA NO SNS” (n.º 8932/2017)



Avaliação 
sistemática da AF e 

dos 
comportamentos 

sedentários

Recomendação / 
aconselhamento breve 

AF generalizados
Encaminhamento 
para recursos na 

comunidade

2

31

4

Consulta de prescrição 
de atividade física 

Promoção da Atividade Física no Sistema Nacional de Saúde



Frequência semanal

Duração

Tempo em comportamento 
sedentário



Avaliação 
sistemática da AF e 

dos 
comportamentos 

sedentários

Recomendação / 
aconselhamento breve 

AF generalizados
Encaminhamento 
para recursos na 

comunidade

2

31

4

Consulta de prescrição 
de atividade física 

Promoção da Atividade Física no Sistema Nacional de Saúde

“Entende-se por aconselhamento / recomendação para a atividade física uma interação contendo uma indicação ou recomendação 
para a prática de atividade física, verbal ou escrita/digital, incluindo um encorajamento à reflexão pessoal sobre preferências, 
benefícios e oportunidades, num contexto promotor de autonomia, autoeficácia e comprometimento.” 

Despacho 8932/2017
(10 outubro 2017)



Curr Sports Med Rep. 2016 Jul-Aug;15(4):276-81. 



PA Brief Counselling 

Well established Evidence & Guidelines

Leveraging science related to sustainable behaviour



✓ Conjunto de Instrumentos que pretende facilitar o aconselhamento breve para a promoção da atividade física dos utentes;

✓ Baseados em sólida evidência científica que podem ser disponibilizados ao utente, sem consumir tempo vital de consulta;

✓ Desenvolvidos para serem autoexplicativos e, mesmo na ausência de grande enquadramento durante a consulta, podem ser explorados e experimentados livremente pelo utente;

✓ Para impressão ou envio digital

Aconselhamento Breve para a Promoção da AF: Ferramentas Digitais



Adequação a diferentes perfis de utentes...
Auxiliar de Decisão, Planos de ação e de manutenção...

Sugestões e estratégias para continuar!

Porquê começar? Identificar razões 
pessoalmente relevantes

Colocar objetivos e estratégias para os atingir 



pnpaf@dgs.min-saude.pt |   www.pnpaf.pt

RECURSOS para profissionais



Avaliação 
sistemática da AF e 

dos 
comportamentos 

sedentários

Recomendação / 
aconselhamento breve 

AF generalizados
Encaminhamento 
para recursos na 

comunidade

2

31

4

Consulta PILOTO
de prescrição de 
atividade física 

Promoção da Atividade Física no Sistema Nacional de Saúde

Despacho 8932/2017
(10 outubro 2017)

“Entende-se por prescrição de exercício físico um processo contendo uma avaliação inicial da aptidão física e funcional e (...) uma seleção e 
explicação pormenorizada dos exercícios a realizar em função da aptidão física, situação clínica, limitações, objetivos e motivação do utente; e a 

aplicação sistemática de mecanismos de acompanhamento e avaliação dos efeitos dos exercícios, da sessão e ou do programa (...)”





AVALIAÇÃO DE IMPACTO

Atividade física e 
comportamento 

sedentário 

Indicadores 
fisiológicos e 
bioquímicos 

Indicadores de 
doença / 

incapacidade

Indicadores 
psicológicos

Indicadores de 
carga da doença

- Pressão arterial
- IMC, composição corporal
- Glicemia, perfil lipídico 
- Aptidão cardiorrespiratória

- Subsídio doença
- Medicação
- Consultas agudas

- Qualidade de vida
- Auto-perceção do estado 

de saúde
- Depressão e ansiedade

- Mortalidade
- Morbilidade
- DALYs/ QALYs

Custo-efetividade

- Auto-relato
- Medidas objetivas 

(em grupo restrito)



AVALIAÇÃO DE PROCESSO
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Implementação
• Nº de avaliações de AF realizadas / 

total de consultas não urgentes 
• Nº de guias da PEM impressos / 

total de consultas não urgentes
• Nº de encaminhamentos – para 

consulta especializada, para 
programas na comunidade 

• Nº de utentes na consulta de AF

FATORES CONTEXTUAIS

Mecanismos de Impacto

• Satisfação dos utentes e PS  com 
funcionamento/ resultados do 
AB e consultas 

• Barreiras e facilitadores
• Determinantes da prática de AF 

(ex. conhecimento, atitudes, 
motivação)



Avaliação 
sistemática da AF e 

dos 
comportamentos 

sedentários

Recomendação / 
aconselhamento breve 

AF generalizados
Encaminhamento 
para recursos na 

comunidade

2

31

4

Consulta de prescrição 
de atividade física 

Promoção da Atividade Física no Sistema Nacional de Saúde



OBRIGADA!


