Benefícios
para a
saúde
300 MINUTOS
DE EXERCÍCIO

atividade física
uma caminhada por dia, o bem que lhe fazia
Vista o equipamento, aqueça, sincronize o relógio
e caminhe até à vida saudável. A inatividade física é
um dos principais fatores de risco da mortalidade global.
Mais de 50% dos portugueses inquiridos, das sete maiores
capitais de distrito, garantem ser fisicamente ativos
Rita Santos Ferreira e Inês Lourinho

PERFIL DOS PORTUGUESES
QUE MORAM EM CIDADES

Sedentários

Atividade física
suficiente
A atividade
física mais
intensa
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13% não caminham
sequer 10 minutos
seguidos

48% não fazem
desporto ou outro
exercício físico intenso
regularmente

55% fazem atividade
física para aumentar
ou melhorar o estado
de saúde

46% não fazem
atividade física por
falta de motivação e
menos um por cento
(45%), por falta de
tempo

20 testesaúde 144

G

astar mais energia do que
quando o corpo está em
repouso, através do movimento
realizado pelos principais músculos,
é a definição dada ao termo “atividade
física” pelo Plano Nacional para
a Promoção da Atividade Física (PNPAF).
Sei o que está a pensar: “Então, se eu
subir as escadas todos os dias, em vez
de ir de elevador, já estou a contribuir
para o início de uma vida fisicamente
ativa.” É verdade. Tão simples, não é?
De acordo com a Organização Mundial
da Saúde, acumular, pelo menos,
150 minutos de atividade moderada
durante a semana é a receita prescrita
para adultos. No entanto, 13% dos
portugueses que vivem nas cidades não
caminham nem 10 minutos por semana.
Os níveis insuficientes de atividade física
são um dos principais fatores de risco
para a mortalidade prematura, visto que
aumentam a probabilidade de doenças
cardiovasculares. Apesar de o número
estar a diminuir, este tipo de doenças
continua a ser a principal causa de morte
em Portugal, segundo os dados oficiais
de 2018.
Para avaliar a atividade física dos
portugueses que moram em cidades,
realizámos um inquérito, entre setembro
e outubro de 2019, em paralelo com as
organizações de consumidores nossas
congéneres da Bélgica, Itália e Espanha.
Em Portugal, recebemos 1403 respostas,
de indivíduos entre os 20 e os 69
anos, de sete cidades: Lisboa, Porto,
Coimbra, Braga, Aveiro, Setúbal e Faro
(veja a comparação entre cidades na
página seguinte). Menos de metade dos
portugueses inquiridos assumem que não
fazem desporto ou exercício físico. E quase
20% fazem menos de uma vez por semana.

Se houvesse mais tempo...
Segundo o estudo realizado, os cidadãos
urbanos apontam a falta de tempo
e de motivação como principais razões
para não praticarem atividade física
(ver ilustração ao lado). Marlene Silva,
diretora do PNPAF, garante que “para uma
larga fatia da população, as atividades
do dia-a-dia não são consideradas como

Tempo necessário
para retirar
benefícios adicionais
da atividade física
moderada.

atividade física, pelo que existe uma
perceção de que ser-se fisicamente ativo
consome tempo”. O custo das instalações
desportivas (25%) e a dificuldade de acesso
às mesmas (11%) são outras justificações
dadas pelos portugueses que moram
em cidades.
Por outro lado, quase quatro em
cada dez citadinos consideram ter uma
boa condição física, com benefícios
para a saúde. Um número que supera,
positivamente, algumas expectativas,
mas que ambicionamos que seja ainda
maior. Mais de metade dos portugueses
que se exercitam mencionam a vontade
de promover o estado de saúde em
geral como a principal motivação,
razão muito equiparada, ainda assim,
à necessidade de melhorar a condição
física. Porém, cada vez mais, os cidadãos
denotam uma particular preocupação
pelo bem-estar mental e, como tal, veem
numa vida ativa a solução para uma mente
saudável: 35% dos portugueses que moram
em cidades consideram esta a principal
motivação, seguindo à risca o velho ditado
“mente sã em corpo são”.

Passear também conta
Para manter o corpo em forma, não
se exige apenas que faça desporto ou
exercício físico com objetivos específicos
(lembre-se das escadas!). Passear todos
os dias o seu amigo de quatro patas
pode ser o suficiente para melhorar a
saúde e, até, incrementar a qualidade
de vida. Segundo o inquérito, o Porto
>
é a cidade portuguesa com maior

Falta de tempo
e de motivação
condicionam a
prática de atividade
física nas cidades
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Instalações
desportivas

Entrevista

30 EUROS
POR MÊS
Preço médio que os
portugueses pagam
por uma instalação
desportiva.

De cidade em cidade
Tenho um parque ou trilho
perto da minha casa

Índice de atividade física
na minha cidade

Lisboa 73%

Estou satisfeito com
o “meu” parque?
Braga 7,4
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Lisboa

Braga 64%
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Coimbra 7

Faro 61%

Setúbal

Aveiro

Coimbra

Setúbal 6,9

Aveiro 71%
Setúbal 69%

49

Porto 57%
Coimbra 40%

Porto 7,3
Lisboa 7

Aveiro 6,6
Faro 6,3

Faro

física, apenas 45% estão satisfeitos,
sendo que a proximidade face à sua casa
(69%) e características como o tamanho
ou o equipamento (20%) são critérios
essenciais para o frequentar. Nos últimos
12 meses, mais de 50% fizeram desporto
ou atividade física num parque ou trilho
da cidade onde moram, sendo que
seis em cada dez têm acesso a um destes
espaços, se caminharem 15 minutos
desde casa. Caminhar destaca-se,
assim, como a principal atividade
desenvolvida nos parques das cidades
(71 por cento). Menos de metade dos
portugueses preferem as corridas
e apenas 3% utilizam-nos para
andar de bicicleta.

Outros gostos, as mesmas metas

Faço atividade física
suficiente

A minha cidade facilita
as caminhadas

Braga 6,8

Porto 59%
Aveiro 55%
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Porto 6,5

Lisboa 54%

Porto

Setúbal

Lisboa

Lisboa 6,4

Faro 54%
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Faro

Braga

Coimbra

Braga 52%
Setúbal 51%
Coimbra 41%

47
Aveiro
0
muito má

>
índice de atividade física (avaliação
das oportunidades e condições que
as cidades oferecem para a prática
de atividade física). O ambiente
da área de residência influencia muito
a predisposição de cada pessoa para
praticar atividade física.
Apenas 45% dos portugueses
citadinos consideram agradável
caminhar na vizinhança da sua
residência e só 54% acham seguro.
Muitos fatores estão adjacentes a
estas opiniões: quase metade afirma
que, na sua área de residência,
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Estou satisfeito com os
equipamentos desportivos?

100
muito boa

o tráfego automóvel é elevado, o que
condiciona, negativamente, a prática
de atividade física. Também o número
de equipamentos de lazer e de sítios
interessantes para ver enquanto pratica
exercício são fatores importantes para
os portugueses. Desta forma, três em
cada dez que moram nas cidades
estão insatisfeitos com as condições
dos passeios. Ainda assim, quem
mora no centro da cidade está mais
satisfeito com o prazer, a segurança e a
facilidade de caminhar do que quem
mora nas periferias.

Setúbal 6,3
Coimbra 6,2
Aveiro 6,1
Faro 5,8

1
muito insatisfeito

10
muito satisfeito

Quem tem um parque tem
(quase) tudo
Cerca de 60% garantem ter um
parque na área de residência.
Os parques das cidades permitem aos
moradores usufruir, ao máximo, do
tempo livre, com qualidade. Lisboa
é a cidade portuguesa com mais
parques, tendo em conta as respostas
dos inquiridos (73%), seguida de Aveiro
(71%) e Setúbal (69%). No entanto,
estes nem sempre cumprem os requisitos
desejados. Dos cidadãos que utilizaram
o parque ou trilho para fazer atividade

Os resultados mais animadores
da atividade física, nas cidades
portuguesas, vêm das instalações
desportivas (ginásios, pavilhões,
estádios ou campos).
Quase nove em dez utilizaram,
nos últimos 12 meses, uma instalação
desportiva da cidade onde residem, sendo
que 48% destes usufruíram do espaço
todas as semanas. A satisfação
com as instalações desportivas das
cidades é mediana (6,3 numa escala
de 1 a 10). No entanto, 18% não estão
de todo satisfeitos. Braga é a cidade
onde a satisfação é maior (6,8) e
Faro onde é menor (5,8). Dos quatro
fatores em análise (custo, quantidade,
qualidade e variedade), o preço é
o que menos agrada aos inquiridos
(31% não estão satisfeitos). Também,
no que às atividades diz respeito,
os inquiridos têm as suas preferências.
O top três é liderado pelas piscinas (53%),
que ganham terreno perante os ginásios
(46%) e os campos de futebol (34 por cento).
Ainda assim, o importante é calçar
os ténis e tornar-se ativo, fazendo algo
que lhe dê prazer, visto que correr
por gosto, não cansa e... até compensa
no final. Como já alguém dizia:
“A saúde agradece”.

Mudar hábitos
é a receita
A falta de literacia face ao termo “atividade física” condiciona
o número de cidadãos que se consideram fisicamente ativos.
Promover e criar iniciativas são as soluções para melhorar os
resultados. Alterar rotinas pode ser a chave para uma vida mais
saudável.
De que forma a construção das
cidades está incluída no PNPAF,
visto que muitos portugueses
consideram desagradável
caminhar na sua vizinhança?
O Programa Nacional
de Promoção da Atividade Física
é um dos programas de saúde
prioritários da Direção-Geral da
Saúde. O principal objetivo é o
de contribuir para uma população
com mais literacia e com maiores
níveis de prática informal e formal
de exercício físico. Atualmente, e pela
centralidade das questões ligadas
ao planeamento urbano, está a
ser discutida a inclusão na Comissão
Intersetorial para a Promoção da
Atividade Física de um representante
do gabinete do secretário de Estado
da Mobilidade, no sentido de uma
maior aproximação à mobilidade
ativa, uma das áreas prioritárias
da promoção da atividade física
ao nível nacional.

Porque preferem os inquiridos
as instalações desportivas?
O nosso país tem uma boa oferta
ao nível de soluções autárquicas
(por exemplo, piscinas municipais).
Temos também um padrão muito
próprio de prática em ginásios.
De entre a população que pratica
atividade física regularmente, muitos
escolhem fazê-lo em ginásios,
sendo que o número tem vindo
a aumentar. Na justificação destes
números, temos de considerar
a qualidade da oferta a vários níveis,
a procura de um acompanhamento
maior e de infraestruturas de apoio.
O facto de não termos uma fatia

Marlene Nunes Silva
Diretora-geral do PNPAF

de população tão expressiva, como
em outros países europeus, a usufruir
do ar livre e de espaços públicos não
fechados para a prática de atividade
física, terá também que ver com
questões culturais.

O que é preciso melhorar
para incrementar o exercício?
Nunca a atenção e os esforços para
a promoção da atividade física foram
tão notórios como atualmente.
Serão sempre insuficientes,
dado que as causas do sedentarismo
e dos baixos níveis de atividade física
são multifatoriais e muito complexas.
A atividade física traduz-se numa
multiplicidade de comportamentos.
A apresentação da atividade física
como algo com muitas possibilidades
de escolha, fácil, pouco dispendioso,
acessível, eficiente, integrado no
dia-a-dia, interessante, motivador
e prioritário é crucial. É importante
promover a atividade física na agenda
pública, nos meios de comunicação
e na implementação de campanhas
para reduzir a inatividade.

Dossiê técnico Ana Almeida e Susana Santos
144 testesaúde 23

