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DESPORTO E SAÚDE  

Considerações. 



Equivalente Metabólico – 1 Met  

(Consumo de Oxigénio em Repouso) 

Comportamento Sedentário e Níveis 

de Atividade Física 
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Mortes R. Relativo 

1080 1.00 

749 0.76 

458 0.66 

Paffenbarger, ACSM, 40th Anni Lect, 1994 

Atividade Física e Sobrevivência   
(Harvard Alumni) 



Veerman e col. British Journal of Sports Medicine, 13, 927-930, 2012 

COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO  

E ESPERANÇA DE VIDA  



DESPORTO E SAÚDE 

Portugal e UE – 2014. 
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When comparing the results with the 2009 survey, there has been a large increase in 

Hungary (+10 pp) in the proportion that exercises or plays sport regularly (at least five 

times a week). Hungary also shows an increase (+15 pp) in the proportion that exercises 

or plays sport at least once a week, with a large increase also seen in Greece (+13 pp). 

Conversely, the proportion that never exercises or plays sport has increased the most in 

Malta (+37 pp), Bulgaria (+20 pp) and Romania (+11 pp). 

 

Faz exercício  

ou desporto? Nunca. 

Eurobarometer 2014. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf 

 

64% - Mais 9% (2009) 



Tempo Sentado - Dia Normal 

PT  

 70% 



OMS Europa - SEDENTARISMO 

Mortes – 600.000 ano  

Esperança de vida – 5.3 milhões de anos de vida 

Doenças Doenças (crónicas e NT)  

Encargos financeiros na GB – 17.5 biliões de euros/ano 

 220€ a 440€ custo por pessoa/ano (Suíça) 

Crianças com Excesso de Peso – 14 milhões na UE 

Crianças Obesas – 3 milhões na UE 

Crianças com Excesso de Peso – incidência 400.000/ano 

Apenas 21% dos jovens realizam pelo menos 1 hora de 

Atividade Física vigorosa 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/98424/E89498.pdf 





Locais de Prática da AF-Desporto 

PT 
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Base: Those respondents who exercise, play sport or engage in other physical activity (n=20.912) 

MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE 

Respondents from several count r ies describe health considerations as heavily 

influencing their decision: these are Sweden (81%), Slovenia (76%), Denmark (76%), 

Cyprus (73%) and Spain (73%). However, a lower proportion of people in Bulgaria 

(34%), Hungary (39%) and Romania (47%) say they are motivated to improve their 

health. 

Improving  one’s  fitness as a motivator is the most common in Sweden (71%), Finland 

(61%) and Denmark (60%). Yet while fitness might seem to be an obvious motivation, a 

surprisingly low proportion of respondents cite this as their motivation in Romania 

(12%), Bulgaria (12%) and Portugal (14%). 

Relaxation emerges as a particularly compelling reason in Slovenia (60%), the 

Netherlands (56%) and Belgium (53%). However, this is less of a factor in Poland (16%) 

and Slovakia (16%). 

Motivações para a Prática - EU 



Barreiras à Prática - EU 



DESPORTO E SAÚDE 

Desafios. 



Atividade Física e Desporto: Desafios 

a Nível Nacional 

• Desenvolver e implementar estratégias multi-setoriais 

e planos de ação focados na promoção da AF; 
 

• Assegurar à AF um lugar de relevo nas organizações 

governamentais que a coordenam criando uma 

infraestrutura multi-setorial a partir da existente; 



• Adotar recomendações nacionais baseadas na 

evidência científica e políticas desportivas que 

promovam a AF e o Desporto no contexto da saúde, 

definindo e quantificando metas e alvos; 
 

• Alocar recursos que permitam a sustentação da 

implementação das medidas e dos sistemas de 

monitorização; 

Atividade Física e Desporto: Desafios 

a Nível Nacional 



• Reorientar serviços e fundos, 

encarando a AF de forma 

independente, necessitando de 

intervenção especializada; 
 

• Promover parcerias com outros 

setores governamentais a 

diferentes níveis, envolvendo 

parceiros para criar uma 

plataforma de intervenção 

ampla; 
 

Desafios no Setor da Saúde  



 

• Integrar a AF na estratégia geral de 

prevenção e nos modelos de 

promoção da saúde, incluindo a 

avaliação e a monitorização do 

sedentarismo, o aconselhamento 

sobre o papel da AF na prevenção e 

no tratamento de doenças e ainda a 

gestão de estratégias e programas de 

implementação; 

Desafios no Setor da Saúde  



• Desenvolver e reforçar a  

    investigação no domínio da  

    AF e da Saúde Pública; 
 

• Investir na transmissão do  

   conhecimento decorrente  

   da investigação para a  

   prática; 
 

• Criar cursos e programas de  

   formação graduada na área da AF e Saúde Pública; 
 

• Construir nova evidência que permita melhorar a eficácia dos 

programas e dos planos nacionais de ação, bem como 

melhorar a relação custo-benefício; 

 

Desafios na Universidade 





• Implementar políticas que 

suportem e promovam a 

educação física e a AF; 
 

• Promover e implementar 

políticas que suportem a 

deslocação ativa para a 

escola; 
 

• Proporcionar oportunidades 

para a realização de AF 

durante e após o dia escolar 

bem como ambientes 

escolares mais saudáveis; 

 

Desafios no Setor Educativo  


