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PROJETO PARA PARTICIPAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

JOVEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A presente proposta, em nome de Cláudia Ventura, Débora Matias e Joana Lobo visa a 

promoção da atividade física junto da população residente no concelho de Miranda do 

Corvo, através da implementação de um programa de exercício físico. 

Este programa seria constituído por duas atividades semanais, com a duração de 

aproximadamente 60 min. cada, uma destas seria uma aula de promoção da condição 

física (exemplo:zumba, aeróbica, circuitos, gap, entre outras) e outra uma caminhada pela 

respetiva freguesia. 

Para além disso, importa realçar que a ideia seria este projeto ser desenvolvido em cada 

uma das freguesias pertencentes ao concelho, evitando assim a deslocação dos 

participantes para a vila, uma vez que a falta de transporte públicos são uma das principais 

razões para a não prática de exercício físico.  

Pretendemos assim facilitar a participação da população em atividades que permitam o 

melhoramento da sua condição física e consequentemente da sua saúde física e mental.  

Estas atividades seriam gratuitas para a população, implicando apenas o pagamento de 

um seguro de saúde individual por cada um dos participantes. Assim, estaríamos a 

eliminar outra das barreiras a prática de exercício físico, os custos associados à mesma. 
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Relativamente aos recursos necessários para a sua implementação, necessitaríamos de um 

profissional na área do desporto para a realização da aula e financiamento para proceder 

ao pagamento do ordenado desse mesmo profissional. Para o acompanhamento nas 

caminhadas necessitaríamos de um membro da Câmara Municipal ou das respetivas 

juntas de freguesia ou ainda um voluntário da população que se demonstrasse disponível 

para desenvolver esta função.  

Relativamente ao orçamento, após questionar alguns profissionais na área do desporto, o 

valor a pagar seria entre 10 a 15€ euros por aula, o que corresponderia a um valor mensal 

de 180 euros e 2160 euros anuais. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

Quem nunca ouviu dizer que “Praticar exercício físico faz bem à saúde”? De facto, 

atualmente, a prática regular de exercício vem sendo apontada como uma importante ação 

na área da saúde pública (Sallis & Mckenzie como referido por Ferreira & Najar, 2005). 

Segundo a OMS (2018) a atividade física é definida como sendo qualquer movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requeira gasto de energia – incluindo 

atividades físicas praticadas durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, 

viagens e em atividades de lazer. Considera-se o exercício físico como uma subcategoria 

da atividade física, quando esta é realizada com um grau de intensidade moderado a 

elevado, implicando, ainda, planeamento, estrutura e regularidade.  

Dessarte, níveis adequados e regulares de atividade física contribuem para uma melhor 

função muscular, óssea e cardiorrespiratória. Especificamente, diminui o risco de 

hipertensão, doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral, diabetes e cancro do 

cólon e mama. A prática regular de exercício promove o equilíbrio do individuo, 

reduzindo o risco de quedas. Adicionalmente, permite um correto balanço energético e, 

consequentemente, um melhor controlo de peso (OMS, 2018). Ademais, promove o 

autoconceito individual, aumentando os níveis individuais de autoestima e autoconfiança, 

diminuindo assim, possíveis sintomas depressivos. Aos benefícios referidos 

anteriormente, acresce o facto do individuo, no decorrer da atividade, estabelecer um 

maior contacto com a sociedade em que se encontra inserido, combatendo o isolamento 

social (Abreu & Dias, 2017).  
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Posto isto, a inatividade física é um fator de risco preponderante para o desenvolvimento 

de certas doenças (tais como doenças cardiovasculares, diabetes tipo II, cancro da mama 

e cancro do cólon).  

Dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2014 (INE, 2016) mostram que a maioria da 

população portuguesa realiza, semanalmente, menos de duas horas de exercício físico.  

Surge, então, a necessidade de identificar quais as principais razões que levam as pessoas 

a não praticar exercício físico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da interpretação dos dados presentes na figura 1, concluiu-se que a falta de tempo 

é o principal motivo para o absentismo na prática de exercício físico. Cerca de um quarto 

não pratica porque não está motivado ou não tem interesse e, para 19%, a prática de 

atividade física é considerada uma atividade dispendiosa. Importa referir que 7% não o 

faz porque não gosta de competir, o que demonstra existir, ainda, uma associação entre o 

conceito de atividade física e o de competição desportiva. Entre as restantes razões, 

destacam-se a inexistência de infraestruturas próximas do local de residência e a falta de 

suporte social, referidas por 4% dos inquiridos. 

O concelho de Miranda do Corvo tem, de facto, algumas opções para a prática de 

exercício físico, nomeadamente no centro da vila, como é o caso da Casa do Povo. 

Contudo, o mesmo não acontece nas freguesias, nas quais não há fácil acesso às 

Figura 1 – Razões para não participar em desporto e atividade física 

mais regularmente, Portugal 2013. 

Fonte: Programa Nacional para Promoção da Atividade Física, 2016 
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infraestruturas disponíveis. Para além disso, essas atividades têm custos que as pessoas 

com condições económicas mais precárias vêm como elevados e, portanto, dispensáveis. 

Neste sentido, torna-se crucial a criação de um programa de exercício físico que decorra 

junto da população, de forma a que se torne mais fácil a sua adesão à prática de exercício 

físico. Sendo próximo do local de residência das pessoas e sem custos monetários, a 

disponibilização desse programa é uma hipótese que não compromete o desenvolvimento 

das atividades de vida diária das pessoas, e é de fácil acesso geográfico e económico.  

Posto isto, o ideal seria implementar o programa em todas as freguesias do conselho de 

Miranda do Corvo: Freguesia de Miranda do Corvo, Freguesia de Lamas, Freguesia de 

Semide e Rio Vide e Freguesia de Vila Nova. Como referido anteriormente, existem 

infraestruturas na vila que disponibilizam opções para a prática de exercício físico. No 

entanto, consideramos de igual forma importante inserir a freguesia de Miranda do Corvo 

neste projeto, na medida em que uma das principais vantagens do programa é que este é 

gratuito, podendo então ser usufruído por pessoas que, apesar de terem fácil acesso 

geográfico às opções existentes na vila, não têm condições económicas para participar 

nas mesmas. 

Para além disso, a OMS estabeleceu algumas recomendações para a prática de exercício 

físico, cujo cumprimento é um dos principais objetivos deste projeto. 

Para a faixa etária dos 18 aos 64 anos, a OMS recomenda a realização de pelo menos 150 

minutos de atividade física moderada por semana, ou pelo menos 75 minutos de atividade 

física intensa por semana, ou uma combinação equivalente de ambas as intensidades. 

Dentro do tempo indicado, devem ser realizados exercícios de fortalecimento muscular 

pelo menos duas vezes por semana. Importante salientar que, quanto maior o tempo de 

prática de exercício físico semanal, mais notórios serão os benefícios para a saúde. Nos 

idosos (65 ou mais anos de idade) as recomendações são iguais, no entanto, apresentam 

especificidades para as pessoas com mobilidade condicionada. Nestes casos, aconselha-

se a prática de exercícios que visem a manutenção/melhoria do equilíbrio e prevenção de 

quedas em três ou mais dias por semana. A intensidade do exercício difere de pessoa para 

pessoa; no entanto, qualquer atividade deve ter uma duração mínima de 10 minutos, de 

forma a ser benéfica para o sistema cardiorrespiratório (OMS, 2018).  
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