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Resumo
A inatividade física é considerada uma
pandemia, com consequências claras no
aumento na mortalidade e morbilidade,
estando associada ao aumento significativo dos gastos com saúde e da diminuição
da produtividade e da qualidade vida das
populações.
A atividade física, quando integrada
no quotidiano das pessoas, promove uma
melhoria substancial na qualidade de vida.
No entanto, as tendências apontam para a
sua redução, principalmente pela utilização
massiva de meios de transporte motorizados.
Neste sentido, o Plano Nacional de
Promoção da Atividade Física da Direção‑Geral da Saúde que tem como objetivo
a melhoria da saúde pública da população
Portuguesa através do aumento da prática de atividade física, estabelece algumas
recomendações específicas para o ambiente
construído e planeamento urbano, entre as
quais, o investimento em ações e infraestruturas adequadas para estimular a utilização de modos suaves de deslocação para
a escola.
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Sabemos que a prevalência da inatividade física em Portugal é muito elevada e
está distribuída de modo desigual entre
os grupos etários e socioeconómicos do
nosso país1. Esta realidade reflete explicitamente as desigualdades que ainda existem
nas oportunidades e nas motivações para
que todos os cidadãos sejam fisicamente
ativos2. A inatividade física é considerada
uma pandemia, com consequências claras
no aumento na mortalidade e morbilidade,
estando associada ao aumento significativo dos gastos com saúde e da diminuição
da produtividade e da qualidade vida das
populações3.
Uma vez que a maior parte da população
mundial vive em áreas urbanas e as estimativas apontam para que em 2050 sete em
cada dez pessoas em todo o mundo vivam
nas cidades4, as características do espaço
urbano, nas suas múltiplas dimensões, bem
como as práticas de planeamento e ordenamento do território podem afetar o bem‑estar e a saúde das populações, nomeadamente nos seus hábitos de prática de
atividade física, sendo tão ou mais importantes do que as características dos indiví-

duos para a compreensão das questões de
saúde5. De facto, e no quadro da Agenda
para o Desenvolvimento Sustentável, as
Nações Unidas reconhecem que a crescente
urbanização contribui para os maiores
desafios ao desenvolvimento sustentável,
e que as cidades representam uma importante arena para a melhoria das condições
de saúde e de sustentabilidade.
Assim, o planeamento urbano deverá
promover oportunidades de atividade física
nas suas mais variadas formas e assim
contribuir para a melhoria da qualidade
de vida das populações. A atividade física,
quando integrada no quotidiano das pessoas, promove uma melhoria substancial
na qualidade de vida. No entanto, a tendências apontam para a sua redução, principalmente pela utilização massiva de meios de
transporte motorizados.

Neste sentido, o Plano Nacional de
Promoção da Atividade Física da Direção‑Geral da Saúde (PNPAF, DGS), que
tem como objetivo a melhoria da saúde
pública da população portuguesa através do
aumento da prática de atividade física, estabelece algumas recomendações específicas
para o ambiente construído e planeamento
urbano, entre as quais, o investimento em
ações e infraestruturas adequadas para
estimular a utilização de modos suaves de
deslocação para a escola e para o trabalho.
Há muito que se considera que a atividade física realizada como meio de transporte (mobilidade ativa ou suave) pode fornecer um especial contributo para inverter
o elevado sedentarismo na sociedade, tendo
ainda vários outros benefícios associados
como a redução da poluição e do tráfego nas
cidades, entre outros6.
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Os jovens em idade escolar podem beneficiar de uma importante oportunidade
para a prática de atividade física através da
realização diária dos percursos entre a casa
e a escola. Existem já importantes evidências que apontam para associações diretas ou indiretas entre a deslocação ativa de
crianças e jovens para a escola e indicadores de desenvolvimento cognitivo7, aptidão
cardiovascular8, cumprimento dos níveis
recomendados de atividade física e diminuição da obesidade9. No entanto, a literatura revela que o ambiente construído,
percebido ou objetivamente avaliado, pode
afetar a escolha dos indivíduos por meios
de transporte não motorizados. Por exemplo, em raparigas as perceções de maior
segurança, nomeadamente melhor iluminação das ruas, parece ser um importante
preditor do transporte ativo10.
A relação entre o ambiente construído e
a utilização de modos suaves de deslocação
assume particular relevância entre a população jovem. Em geral, os jovens têm autonomia mais reduzida e são mais sujeitos a
restrições nas suas deslocações, impostas
pelos adultos. Verifica‑se pois, que a perceção dos pais acerca da segurança da área
de residência associa‑se com a mobilidade
independente dos jovens11 e que, por sua
vez os adolescentes com maior autonomia
são também aqueles que realizam mais atividade física com intensidade moderada a
vigorosa12.
Estudos realizados em Portugal com utilização de métodos objetivos de avaliação
da atividade física procuraram caracterizar a atividade física realizada como meio
de transporte entre adolescentes13. Cerca
de 150 jovens do Porto utilizaram um acelerómetro e um aparelho de GPS (Sistema
de Posicionamento Global) durante sete
dias consecutivos. Os autores identificaram
todos os percursos realizados entre a residência e a escola dos jovens de acordo com
o meio de transporte utilizado: a pé, de bicicleta ou em veículo motorizado. Os percur58

sos a pé tiveram maior frequência (68,8%),
em seguida os veículos motorizados e por
último, a bicicleta.
Nos percursos realizados a pé, em cerca
de 80% do tempo os jovens atingem uma
intensidade de atividade física moderada a
vigorosa, o que poderá proporcionar maiores benefícios para a aptidão física e a saúde
dos jovens que se deslocam a pé, comparativamente aos que se deslocam em veículos
motorizados. Foi também verificado que os
percursos a pé de casa para a escola e da
escola de volta para casa, contribuem em
média, com 12 minutos de atividade física
moderada a vigorosa por dia, e a distância percorrida em cada percurso não ultrapassa os dois quilómetros.
Considerando as atuais recomendações
para a prática de atividade física relacionada à saúde, em que os jovens devem acumular 60 minutos diários em atividade
física moderada a vigorosa, o hábito de ir
e voltar a pé da escola, permitem cumprir
com cerca de 20% do que é recomendado13.
Num outro estudo utilizando semelhante
metodologia14, os investigadores verificaram diferenças de género relativamente ao
tempo em atividade física moderada a vigorosa realizada no transporte e em outros
contextos, tais como a escola, a casa e o
lazer. O recurso ao Sistema Posicionamento
Global permitiu mapear os locais em que os
jovens realizam a atividade física de acordo
com a sua intensidade. Interessante verificar que, para as raparigas, a utilização de
transporte ativo contribuiu com a maior
proporção do tempo em atividade física
de intensidade moderada a vigorosa. Por
outro lado, entre os rapazes, a maior proporção de tempo em atividade física ocorre
na escola. Em casa, rapazes e raparigas passam a maior parte do tempo em atividades
sedentárias.
As escolas, as famílias e a sociedade em
geral devem pensar e implementar estratégias que possam facilitar a utilização de
modos ativos de transporte por parte dos

jovens, considerando por exemplo, a organização de pontos de encontro num raio
de dois quilómetros à volta da escola, de
onde os jovens possam caminhar juntos
até a escola aumentando a sua atividade
física diária e contribuído para a sustenta-

bilidade. Por outro lado, a escola será sempre um local privilegiado para implementar iniciativas de promoção da atividade
física, considerando ainda que tais estratégias devem ser adaptadas às preferências e
motivações dos jovens.
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