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SEMANA EUROPEIA DO DESPORTO

Este ano, entre os dias 23 a 30 de setembro, celebra-se em toda a Europa 
a 8ª edição da Semana Europeia do Desporto que visa promover o 
Desporto e, por inerência, a atividade física, junto de todos os segmentos 
da população europeia, independentemente da sua idade, sexo, contexto 
social ou nível de aptidão física.

À semelhança dos anos anteriores, a Comissão Europeia, enquanto 
responsável pela iniciativa a nível europeu, delegou no Instituto 
Português do Desporto e Juventude, I.P. a coordenação nacional da 
mesma. Em colaboração ativa de um vasto conjunto de parceiros de todas 
as regiões do país e sob o lema #BEACTIVE, procuraremos incentivar cada 
cidadão a ser ativo durante a “Semana” e a permanecer ativo durante 
todo o ano.

É hoje reconhecido que a prática regular de atividade física induz um 
conjunto de alterações positivas no nosso organismo, quer de carácter 
transitório quer permanente, sendo por isso determinante para a 
melhoria da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Alguns destes 
benefícios incluem melhorias no funcionamento de diversos aparelhos e 
sistemas do nosso organismo tais como o aparelho locomotor, 
cardiocirculatório, respiratório, digestivo e urinário, sistema endócrino e 
nervoso.
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Este conjunto de equipamentos que agora se disponibiliza é 
acompanhado por materiais de apoio incluindo um conjunto brochuras e 
de vídeos realizados por profissionais da área do Exercício Físico e Saúde 
contendo diversas recomendações e exercícios que podem ser 
desenvolvidos e que, em conjunto, contribuirão para que os nossos 
cidadãos se possam manter ativos durante todo o ano e em segurança!

As recomendações da Organização Mundial de Saúde incentivam as 
pessoas seniores a acumular, 150 a 300 minutos por semana de
atividade física aeróbia, realizada com intensidade moderada ou 75 a 150 
minutos de atividade física aeróbia de intensidade vigorosa. Em 
alternativa, poderão acumular uma combinação equivalente destes dois 
tipos de atividades.

Por outro lado, os cidadãos que se encontrem na impossibilidade de 
cumprir estas recomendações devido a diferentes condições de saúde, 
deverão procurar ser o mais ativos possível de acordo com a sua aptidão 
física e as suas limitações.

Apesar de em anexo serem partilhadas documentos relevantes onde 
poderá encontrar informação detalhada e exemplos práticos de exercícios 
que poderão ser realizados em segurança, apresentam-se os principais 
conselhos que deverão ser tidos em consideração neste âmbito.
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• Garantir que a sessão é implementada num local amplo e que o piso 
 não se encontra escorregadio ou molhado;

• Garantir o bom estado dos materiais a serem utilizados;

• Garantir que todos os objetos que não vão ser utilizados na sessão 
 são removidos ou que estão a uma distância considerada segura;

• Garantir uma boa acústica do espaço;

• Garantir uma temperatura amena no espaço de exercício e de 
 preferência com luminosidade natural;

• Garantir a ventilação do espaço;

• Garantir a hidratação de todos os participantes ao longo das sessões.

Todas as sessões devem ser previamente planificadas e ir ao encontro das 
características e necessidades de cada um dos participantes. 
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Antes de iniciar a sessão de exercício físico

Antes de iniciar qualquer sessão de exercício, deve ser identificado se as 
condições são adequadas para a sua realização em segurança.

Principais conselhos: 
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Depois de asseguradas todas as medidas de segurança, poderá iniciar a 
sessão de exercício físico. As sessões devem ser compostas por três fases: 

1. Aquecimento;

2. Parte principal; 

3. Retorno à calma (pode incluir alongamentos).

No decorrer de cada sessão de exercício, o responsável deve acompanhar, 
monitorizar e identificar os sinais indicadores de esforço tais como o 
aumento da frequência cardíaca e respiratória, bem como eventuais sinais 
de alerta como, mau estar, tonturas ou dores. 

Para facilitar, o técnico poderá questionar cada um dos participantes sobre 
como se sente ao longo da sessão, podendo ser apresentado um quadro 
gráfico que permite valorizar a perceção individual da intensidade de 
esforço sendo sugerido como exemplo a “Escala Subjetiva de Esforço” 
(Figura 1). 

Figura 1.
Escala de Borg adaptada
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Estrutura de uma sessão de exercício físico
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AQUECIMENTO

A fase de aquecimento poderá assumir uma duração entre 5 a 10 minutos. 
Tem por objetivo preparar o organismo para a parte principal da sessão, 
permitindo ativar os aparelhos e sistemas mobilizados durante a mesma 
(cardiocirculatório, respiratório, músculo-esquelético, hormonal, nervoso, 
entre outros). A intensidade dos exercícios deverá ir aumentando 
progressivamente de acordo com a sensação de esforço e respeitando 
sempre as limitações de cada participante. Deverá privilegiar exercícios 
realizados de forma cíclica que envolvam os grandes grupos musculares
(e. g. rotações articulares, marcha no lugar, corrida, bicicleta, elíptica, etc.).

PARTE PRINCIPAL 

Esta parte da sessão deverá ir ao encontro dos objetivos planeados, 
devendo ser realizada em função das limitações, nível de prática e de 
aptidão física de cada um dos participantes. Deverá incluir atividades 
aeróbias e exercícios de treino de força muscular para os principais grupos 
musculares: membros inferiores, membros superiores e tronco (anterior e 
posterior). Deverão ser apresentadas opções mais fáceis e mais difíceis para 
cada exercício respeitando o nível de aptidão física dos participantes e/ou 
disponibilidade de material. 

Poderá consultar os vídeos com algumas sugestões de exercícios ajustados aos 
materiais contidos no conjunto de Equipamentos “#BEACTIVE - Desporto 
Sénior”. Esta parte principal da sessão deverá ter uma duração de pelo 
menos 20 minutos e deverá ainda incluir exercícios que possam contribuir 
para a prevenção das quedas bem como promover o desenvolvimento da 
coordenação neuromuscular.
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RETORNO À CALMA

Os minutos finais da sessão de exercício devem ser destinados a promover o 
retorno à calma, podendo incluir exercícios de relaxamento e alongamento 
de forma a diminuir gradualmente o ritmo cardíaco dos participantes e a 
promover a recuperação do esforço realizado ao longo da sessão. A duração 
desta fase deverá ser ajustada em função da intensidade do esforço 
realizada anteriormente, sendo aconselhadas durações entre 5 e 10 
minutos. A título de exemplo pode ser utilizada música mais calma durante 
esta fase de forma a acompanhar estes exercícios.

Seja ativo em qualquer Lugar
em qualquer Momento,
sempre em Segurança! 

#BEACTIVE!
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