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Hoje, dia 6 de Abril, assinala-se 
o Dia Mundial da Atividade Física: 
data instituída pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e que visa 
promover a prática da atividade 
física, assim como evidenciar os 

benefícios do exercício físico regular.

Entenda-se por atividade física “qualquer movimento corporal associado à contração muscular 

que resulte num gasto energético acima dos níveis de repouso” – este conceito amplo abrange, 

portanto, toda uma série de atividades, desde as mais simples e habitualmente praticadas no 

dia-a-dia, como são exemplo aquelas decorrentes do próprio trabalho, da execução das tarefas 

domésticas, ou mesmo das atividades de lazer, às mais complexas, como é o caso do exercício 

físico, que pressupõe, por sua vez, a realização de atividades mais específicas de uma forma 

metódica, organizada e sistemática, com o objetivo de manter ou melhorar uma ou mais compo-

nentes da aptidão física. 

Efetivamente, quer se tratem de umas ou de outras, desde que 

praticadas de forma adequada (com maior ou menor inten-

sidade), os seus benefícios para a Saúde e Bem-Estar são 

indiscutíveis (tanto a nível físico, como social e psicológico), 

independentemente da idade, sexo ou capacidade física.
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De acordo com a OMS destacam-se os seguintes:

• redução do risco de morte prematura;

• diminuição do risco de morte por doenças cardíacas ou acidente vascular cerebral;

• prevenção do desenvolvimento de várias doenças crónicas (ex. doenças cardíacas e 
cardiovasculares, cancro do cólon, diabetes tipo 2, osteoporose, entre outras);

• controlo do peso e diminuição do risco de obesidade;

• redução do risco de desenvolver dores lombares e de joelhos;

• contribuição para o crescimento e manutenção de ossos, músculos e articulações 

saudáveis;

• promoção do bem-estar psicológico geral e diminuição dos níveis de ‘stress’, ansie-

dade e depressão;

• ajuda na prevenção e controlo de determinados comportamentos de risco e/ou 

aditivos (ex. tabagismo, alcoolismo, toxicofilias, maus hábitos alimentares, violência, etc…), espe-

cialmente em crianças e adolescentes.

No entanto, apesar de todas as evidências e do reconhecimento 

generalizado dos benefícios da atividade física regular 

e da prática de desporto, o facto é que muitas vezes 

ignoramos esta realidade, seja por preguiça 

ou simplesmente porque nos convencemos 

de que não temos tempo, de que fazer 

exercício é difícil, de que pode provocar 

lesões, entre tantos outros argumentos, 

que para todo o efeito não passam eles 

mesmo de “desculpas” para justificar a nossa 

inatividade.

Na verdade, é tudo uma questão de disciplina e mudança 

de hábitos – se começarmos por estabelecer objetivos “claros”, 

realistas e, preferencialmente, mensuráveis tudo se torna mais fácil, pois a partir destes poderemos 

delinear estratégias concretas para os atingir e, assim, integrar a atividade física na nossa rotina diária 

(seja em casa, ao ar livre, no trabalho ou nos períodos de lazer) de forma progressiva e organizada. 



E se em circunstâncias normais, os princípios anteriormente 
mencionados se revelam bastante úteis, no contexto atual 
tornam-se mesmo essenciais, pois num momento em que a maioria da 

população se encontra em situação de isolamento social e confinada em casa, a tendência para o 

comportamento sedentário é, ainda, maior, com todo o prejuízo que isso pode significar para a 

saúde, bem-estar e qualidade de vida, pelo que é muito importante o estabelecimento de regras 

e a programação rigorosa do dia-a-dia, de forma a incluir nele os devidos períodos de atividade 

física (que, segundo a OMS, para um adulto saudável devem ser de pelo menos de 30 minutos 

diários de intensidade moderada ou superior).

Neste sentido, passamos a enumerar algumas 
recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) 
para a manutenção de um estilo de vida ativo du-
rante o tempo em que permanecemos restringidos 
ao espaço das nossas casas:

• andar o mais possível pela casa, realizar as tarefas 

domésticas necessárias, tratar do jardim/horta e até mesmo 

dançar (para manutenção da aptidão cardiovascular);

• realizar alguns exercícios com o apoio de cadeiras, 

garrafas de água ou outros objetos que sirvam para o 

efeito, ou apenas com o peso do próprio corpo (para 

manutenção da força muscular e do equilíbrio);

• realizar atividades lúdicas diversas com as crianças que 

promovam a expressão física (ex. jogar à macaca e ao 

jogo do elástico, saltar à corda, dançar, jogar videojogos 

ativos, fazer minicircuitos criativos, etc…) – tal favorece 

a aptidão cardiovascular, a força dos músculos e 

equilíbrio;

• evitar ficar mais de 30 minutos seguidos sentado, 

reclinado ou deitado (enquanto estamos acordados);

• permanecer em pé ou andar pela casa enquanto 

falamos ao telemóvel e durante os intervalos publicitári-

os televisivos;
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• colocar o comando da televisão a uma distância que 

nos obrigue a levantar sempre que o quisermos 

utilizar;

• sempre que possível, alternar as posições de sentado 

e de pé durante o tempo de trabalho ao computador 

ou ‘tablet’;

• tornar o comportamento sedentário em tempo de 

lazer mais proveitoso (ler, jogar jogos de tabuleiro, 

montar puzzles, jogar às cartas, etc… são sempre boas 

escolhas para ocupar os tempos livres, já que 

promovem estímulos cognitivos importantes).

Para além destas orientações, podemos ainda sugerir a utilização das novas tecnologias, 

aproveitando o facto de existirem cada vez mais opções no mundo digital, como é o caso das 

aplicações disponibilizadas pelos ginásios e outras entidades ligadas ao desporto, através das 

quais conseguimos ter acesso a um grande número de funcionalidades, como por exemplo a 

definição de objetivos e planos de treino personalizados, ou até mesmo das diversas redes 

sociais (ex. Facebook, Instagram, WhatsApp), que possibilitam uma interação em tempo real 

com vídeo e som entre os seus utilizadores, podendo inclusive participar-se em aulas ‘on-line’ 

dadas por profissionais, que através destas plataformas nos conseguem prestar um serviço 

especializado e dar o devido acompanhamento e indicações dos exercícios mais apropriados 

a realizar considerando o espaço e condições que temos ao nosso dispor.

E se quisermos ser mais rigorosos podemos, ainda, recorrer aos dispositivos inteligentes (ex. 

relógios e pulseiras desportivas, que permitem a monitorização de uma série de parâmetros 

funcionais e assim do nosso desempenho físico, quer seja ele durante um treino específico, 

quer seja durante as atividades normais do dia-a-dia).
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As opções são, portanto, “mais que muitas”, desde que haja vontade e criatividade 

conseguem-se sempre alternativas. E se é verdade que o confinamento nos causa alguns 

constrangimentos e limitações, também é verdade que atualmente temos muito mais tempo 

para pôr a imaginação a funcionar e as ideias dela resultantes em prática.

Só temos que saber aproveitar o momento e encon-
trar a motivação necessária para começar, porque 
depois o hábito faz continuar!
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