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Resumo 

O envelhecimento como uma questão demográfica, é algo que tem vindo 

a ser tema de discussão e reflexão. De facto, é fácil perceber não só em 

Portugal, como um pouco por todo o mundo, o crescente número de pessoas 

idosas (OMS, 2002). Dos múltiplos estudos é reconhecido que a actividade 

física, quando realizada de forma adequada, consegue atenuar 

degenerescências das funções orgânicas que acontecem no decorrer do 

processo de envelhecimento. 

Perante esta realidade, constitui objectivo principal deste estudo, 

analisar a oferta e a procura, de actividades físicas e desportivas da população 

idosa, no Concelho de Valongo. 

Para tal, procedemos ao estudo da oferta e da procura desportiva no 

âmbito dos programas para os idosos, através de métodos de amostragem 

simples e aleatória, da aplicação da estatística descritiva e do teste ”Qui 

Quadrado”. Para o estudo da procura foram estudados 268 idosos, com idades 

compreendidas entre os 65 e os 103 anos (151 mulheres e 117 homens). Em 

relação à oferta, a nossa amostra foi constituída por todo o nosso universo 

(100%) das instituições públicas e privadas do Concelho de Valongo (n=23) 

que trabalham de uma forma directa ou indirecta com idosos. 

Os nossos resultados mostraram que: (i) 55% das instituições do 

Concelho de Valongo não oferecem programas de actividade física para idosos 

(PAFI) aos seus habitantes/utentes; (ii) todavia, os idosos da nossa amostra 

demonstraram gosto pela actividade física, realizando uma prática regular; (iii) 

quanto à relação entre a procura e a oferta, de um modo geral, os idosos 

mostraram-se satisfeitos com as actividades existentes, o que leva a crer que a 

oferta vai de encontro à procura. Assim, podemos concluir que no Concelho de 

Valongo, apesar de existir alguma carência em termo de oferta de programas 

de actividade física para idosos, 72% dos idosos por nós inquiridos realizam 

actividades físicas regularmente. Concluímos também que a procura vai de 

encontro à oferta dada pelas instituições. 

 

PALAVRAS-CHAVES: GESTÃO DESPORTIVA, OFERTA DESPORTIVA, 

PROCURA DESPORTIVA, ACTIVIDADE FÍSICA, TERCEIRA IDADE 
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Abstract 

Aging as a demographic issue has been frequently put down for 

discussion and reflection. In fact, it is easy to perceive, not only in Portugal but 

all over the world, the increasing number of the elderly population (WHO, 2002). 

It is recognized from multiple studies that physical activity, when performed in a 

reasonably manner, is able to mitigate the deterioration of organic functions 

which occur during the aging process. 

Upon this reality, it is the objective of this work to analyze the offer and 

demand of physical activity and sports by the elderly population of the 

Municipality of Valongo. 

Thus, we proceed with the study of the offer and demand of sports in 

the framework of elderly programs by means of simple and random sampling 

methods, descriptive statistics and the chi-squared test. For studying demand, 

268 elderly were included, with ages ranging from 65 to 103 years old (151 

women and 117 men). As for offer, our sample comprised the entire set (100%) 

of public and private institutions that work directly or indirectly with elderly. 

Our results showed that: (i) 55% of the institutions of the Municipality of 

Valongo do not offer physical activity programs for elderly (PAPE) to their 

residents/users; (ii) however, elderly from our sample showed appreciation for 

physical activity and performed it regularly; (iii) as for offer and demand, in 

general, elderly were satisfied with the existing activities, which suggests that 

offer meets demand. Therefore, we were able to conclude that in the 

Municipality of Valongo, despite the fact there is some lack of offer of physical 

activity programs for elderly, 72% of the interviewed population performs 

physical activities on a regular basis. We also concluded that demand meets 

offer by institutions. 

 

KEY-WORDS: SPORTS MANAGEMENT, SPORTS OFFER, SPORTS 

DEMAND, PHYSICAL ACTIVITY, ELDERLY 
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Introdução 

3 

O Desporto está, de uma maneira geral e segundo Pires (2003), envolto num 

processo de desagregação acelerada que faz com que toda a sua estrutura se 

altere rapidamente, sem que os próprios protagonistas compreendam com que 

lógica e em que sentido. Nesta perspectiva, podemos dizer que as 

transformações se processam, na sociedade actual, na maior parte das vezes, 

a uma velocidade maior do que a capacidade de análise que as organizações e 

as suas lideranças revelam ser capazes de processar. 

 

Nas últimas décadas a esperança de vida aumentou mais do que nos cinco 

milénios anteriores e até à revolução industrial as pessoas com mais de 65 

anos rondavam os 2 a 3% da população. Hoje e no futuro próximo o quadro 

será bem diferente, segundo previsões da Organização da Nações Unidas, em 

2050 os sexagenários vão ultrapassar os jovens com menos de 15 anos, o 

número de centenários será dezasseis vezes maior do que actualmente e a 

população com mais de 80 anos vai-se multiplicar por seis (Bento, 1999). 

 

Grande parte dos estudos realizados em torno dos idosos, sustentam o efeito 

positivo de um estilo de vida activo e/ou do envolvimento dos indivíduos em 

programas de actividade e exercício físico para a prevenção e minimização dos 

efeitos deletérios do envelhecimento (Dias, 2008). Não se pode pensar, hoje 

em dia, em “prevenir”, ou minimizar os efeitos do envelhecimento sem envolver 

a actividade física na vida dos idosos.  

 

Entre os vários factores identificados para atenuarem o processo de 

envelhecimento, a actividade física/exercício físico (AF/EF) merecem particular 

ênfase, visto que o principal inimigo do envelhecimento é o sedentarismo. É 

neste contexto que os programas de exercício físico para idosos tem vindo a 

ser implementados pelos vários concelhos espalhados pelo país, ganhando 

progressivamente uma maior expressão. Na realidade, na última década tem 

sido observada uma preocupação crescente por parte das autarquias 

portuguesas no sentido de estabelecer estratégias que permitam, entre outros 

objectivos, tornar mais activa a população envelhecida proporcionando e 

desenvolvendo programas de exercício físico para os idosos (Dias, 2008). 
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É dentro das ideias expressas anteriormente que surge o nosso objectivo de 

estudo de “analisar a oferta e procura de actividades físicas e desportivas da 

população idosa, no concelho de Valongo”.  

 

Pretendemos assim com esta pesquisa identificar e caracterizar os hábitos 

desportivos da população idosa do Concelho de Valongo, bem como, 

caracterizar a oferta relativamente aos programas de actividade física para os 

idosos nas instituições (públicas e privadas) desse mesmo Concelho.  

 

As razões deste estudo, prende-se assim com a necessidade de direccionar a 

oferta desportiva para a população idosa, tentando perceber quais as 

expetativas da população idosa relativamente à prática desportiva, na medida 

em que a motivação para a prática é de fundamental importância para o início e 

continuidade de adesão à prática desportiva, particularmente nestes escalões 

etários mais velhos. Assim, pretendemos construir um documento de 

referência, para que num futuro próximo todas as instituições reflictam acerca 

do seu papel e perspectivem linhas orientadoras para a criação de modelos de 

intervenção adequados, fornecendo respostas às expectativas da população 

em questão. 

 

A estrutura deste trabalho que a seguir se apresenta, procurará dar resposta 

aos objectivos definidos e às várias questões levantadas abordadas ao longo 

da nossa revisão bibliográfica: 

 

“Introdução” onde apresentamos de forma sucinta a problemática do estudo, 

sua pertinência e objectivos; 

 

“Revisão Bibliográfica”, onde descrevemos a revisão crítica e cuidada da 

literatura, tendo por base os seguintes temas gerais: “A sociedade e o 

Desporto”; “O Desporto/Actividade física e os Idosos”; “Desenvolvimento 

desportivo” “Oferta e Procura de Actividades Físicas”; 

 

“Objetivos e Hipóteses”, onde apresentamosdos os objetivos do estudo 

(Geral e Específicos), bem como as respetivas hipóteses. 
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Nos três capítulos seguintes, analisamos separadamente os dois grandes 

hemisférios da nossa amostra – A OFERTA E A PROCURA. 

 

“Material e Métodos”, onde expomos a caracterização do universo e da nossa 

amostra, bem como a metodologia que será utilizada na realização do estudo 

descrevendo os “Instrumentos” utilizados e os procedimentos estatísticos. 

 

“Apresentação dos Resultados”, efectuamos uma seleção dos dados mais 

relevantes, recolhidos através dos questionários aplicados aos idosos e às 

instituições (públicas e privadas) do Concelho de Valongo para a concretização 

do nosso objecto de estudo. 

 

“Discussão do Resultados”, onde serão discutidos os resultados obtidos 

tendo em consideração a literatura nacional e internacional. 

 

“Conclusões”, que refere as principais conclusões da realização deste estudo, 

juntamente com as propostas futuras que pensamos serem pertinentes para a 

realização de trabalhos futuros, dentro desta área em questão. 

 

“Bibliografia”, onde apresentamos a bibliografia consultada para a realização 

do estudo. 
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II – Revisão da Literatura 
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2.1. A sociedade e o desporto 

 

O homem a partir de determinado momento, passou a jogar, e, essa alteração, 

correspondeu a uma verdadeira transformação no modo como utilizava 

socialmente o corpo. Do jogo, passou ao desporto, e esta passagem, traduz 

uma trajectória de um corpo essencialmente “motor”, para um corpo desportivo 

acompanhado de um conjunto de transformações de grande dimensão e 

complexidade. O desporto começou a invadir todos os grupos etários e sociais, 

em ambos os sexos e começou a ser praticado fora dos seus territórios 

tradicionais. A própria sociedade, de algum modo modernizou-se, surgindo não 

apenas novas modalidades, mas também novas maneiras de praticar 

modalidades antigas. O desporto passou a ter um valor social e cultural próprio, 

independente da avaliação da sua dimensão competitiva (Constantino, 1999). 

 

Desde o surgimento de actividades físicas com a finalidade de competição até 

aos grandes espectáculos dos dias actuais, o desporto viveu inúmeras 

transformações, acompanhando, a par e passo, as modificações que ocorrem 

na sociedade, reflectindo no seu ambiente os avanços científicos, tecnológicos 

e os valores criados e desenvolvidos pelos indivíduos (Silva & Rubio, 2003). 

 

De facto, o desporto, tem vindo a ganhar uma maior importância na sociedade, 

e muito provavelmente será um dos sectores do desenvolvimento humano, 

com maior importância na configuração social do corrente século (Pires, 2003). 

Foi definido como o fenómeno social mais característico das sociedades 

actuais (Garcia Fernando, 1990; Hernandes Moreno, 1994)1. 

 

 “A actual dimensão social do desporto, expressa-se através dos seus aspectos 

reconhecidamente culturais, científicos, pedagógicos, estéticos e também pelos 

seus diferentes níveis de prática, de base, de pequena e média competição, 

alto rendimento, lazer e recreação, preparação e manutenção profissional.” 

(Araújo, 2001, p.40) 

 

                                                 
1
 (cit. por Mendo, 1999, p. 25) 
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Se o desporto hoje, já não é aquilo que era ontem, certamente podemos 

afirmar que também amanhã, não será o que é hoje. É necessário 

compreender o desporto não só a partir das suas raízes, que numa perspectiva 

antropológica remonta até aos tempos mais recônditos da história da 

humanidade, mas também é muito importante tentar compreender as grandes 

tendências que organizam o desporto do futuro e se projectam neste novo 

milénio (Pires, 2003).  

  

Na actualidade, o termo desporto designa um tipo de actividade com 

determinadas características, ainda que a sua definição esteja na origem de 

diversas controvérsias entre vários autores. Por detrás da aparência de uma 

estrutura simples, está mimetizada uma grande complexidade cultural e social 

baseada na linguagem e no simbolismo da motricidade humana que, 

independentemente do nível cultural e social, é compreendido por qualquer 

pessoa, o que transforma o desporto num facto universal (Mendo, 1999). 

 

Pela flexibilidade e abertura que o desporto contém, existe uma necessidade 

constante de reconsiderar os seus critérios, regras da sua regulamentação, 

orientação e organização e exige-nos repensar constantemente o seu sentido, 

estando por isso sujeito a correcções no seu curso (Bento, 1999). Desempenha 

um papel positivo, quer na integração das minorias étnicas e de imigrantes, 

quer na luta contra o racismo e a xenofobia, tornando imperativo que as 

mulheres e homens desfrutem, a todos os níveis e em todas as fases das 

suas vidas, de igual acesso ao desporto, independentemente de origens 

sociais (Meirim, 2004). 

 

Sempre que correctamente orientado, o desporto, representa um dos principais 

meios educativos e formativos dos cidadãos, com imprescindíveis contributos 

no âmbito da promoção da saúde, da melhoria da qualidade de vida assim 

como no preenchimento do tempo livre (Araújo, 2001). 

 

A sociedade nestes últimos anos, tem sofrido alterações no seu estilo de vida. 

O aumento do tempo livre e uma maior oferta de actividades desportivas, 

fizeram com que houvesse um aumento significativo da participação social no 
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desporto (Mullin, Hardy & Sutton, 1995). Pode concluir-se que “nos últimos cem 

anos o tempo livre nasceu, aumentou e valorizou. Encontra-se em processo de 

expansão” (Dumasedier, 1962)2. Assim, aparece o conceito de TEMPO LIVRE 

como aquele que melhor corresponde à sentida necessidade de designar à 

parte do dia em que não estamos ocupados com actividades objectivamente 

definidas. O significado de tempo livre parece, de facto, traduzir o espaço 

desimpedido do dia, que pode ser utilizado como bem entendermos (Tojeira, 

1992). 

 

Na sociedade civil surgem movimentos que defendem a democratização da 

prática desportiva, ou seja, a sua generalização a toda a população. Estes 

novos ideais de prática desportiva ganharam maior expressão sobretudo nas 

sociedades mais industrializadas. O contexto sociopolítico de então foi 

receptivo à aderência a estes novos ideais, que defendiam que o Estado 

deveria promover a prática desportiva e torná-la acessível a todos os cidadãos, 

dadas as vantagens que daí poderiam advir. De entre estas vantagens 

encontrava-se a qualidade de vida aliada à boa condição física e saúde pública 

proporcionada pela prática regular do desporto (Marivoet, 1998). 

 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e o aumento dos tempos 

livres, a prática do desporto difunde-se por camadas cada vez mais amplas da 

população. Ao mesmo tempo, o desporto dos idosos foi também adquirindo 

uma posição progressivamente mais importante na vida de todos os dias 

(Thiebauld & Sprumont, 2005).  

 

“A prática do desporto deixou de ser apanágio dos jovens, é igualmente 

reivindicada por pessoas mais idosas, que possuem demais tempo livre para a 

ela se dedicarem” (Thiebauld & Sprumont, 2005, p.11) 

 

Hoje em dia, é cada vez mais aconselhado pelos especialistas em gerontologia 

como sendo essencial e imprescindível para uma vida longa e saudável a 

adopção de um estilo de vida mais activo, o que faz também com que a 

população tenha uma atitude mais positiva em relação ao Desporto/Actividade 

                                                 
2
 (Cit. por Tojeira, 1992, p.25) 
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Física. Este, assume, neste contexto, uma relevância crescente para os idosos. 

Não como uma maneira isolada de preenchimento do tempo livre, mas como 

parte da formação e desenvolvimento da sua personalidade (Bento, 1999). 
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2.2. O Desporto/Actividade Física e os idosos 

 

Tudo leva a crer que o interesse dos idosos pelo desporto/actividade física é 

elevado, mas está longe de ser devidamente explorado. Existe um elevado 

número de idosos que discute vivamente sobre desporto, seguindo programas 

desportivos tanto na rádio, como na televisão, porém, quanto à sua prática, 

este número não tem a mesma expressão, ou seja, é muito grande o fosso 

entre o interesse pelo desporto e a participação neste. Importa, pois, avaliar 

bem os factores que influenciam favoravelmente, a prática desportiva dos 

idosos e aqueles que a limitam e encontrar para estes a resposta adequada 

(Bento, 1999). 

 

Segundo o Instituto Nacional de estatística (INE) (2008), o número e a 

proporção de idosos na população tende a crescer significativamente nas 

próximas décadas, contudo, existe também uma considerável preocupação 

quanto à qualidade de vida que esses indivíduos gozarão nos seus últimos 

anos, sendo que o importante, é aumentar a expectativa de vida e não apenas 

a esperança de vida, ou seja “dar vida aos anos e não apenas anos à vida” 

(Mazo, 2008, p.11). 

 

De facto, o desporto além dos benefícios fisiológicos que proporciona, é um 

óptimo meio de fazer novas amizades, de quebrar a rotina diária ajudando, 

deste modo, a pessoa idosa a integrar-se melhor no meio em que vive, 

aumentando a sua qualidade de vida e reduzindo as situações de solidão 

sentidas na velhice (Lorda, 1995). 

 

Perante isto torna-se muito importante compreender todo o processo de 

envelhecimento populacional, de maneira a poder planear intervenções 

adequadas e ajustadas a um envelhecimento saudável e com qualidade de 

vida (Dias, 2008). 

 

Se as alterações relacionadas com o envelhecimento estão ligadas 

primariamente ao estilo de vida, então a manutenção de uma actividade física, 
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ao longo da vida e mesmo em idade avançada, pode prevenir ou retardar 

muitas das adversas consequências do processo de envelhecimento (Campos, 

2000). 

 

A “chave do envelhecimento bem sucedido” parece estar em garantir um estilo 

de vida activo. E para isso muito contribuem os programas de promoção de 

actividade física acima dos 50 anos de idade, que têm crescido em 

popularidade nos últimos anos. É importante enfatizar, no entanto, que tão 

importante quanto estimular a prática regular da actividade aeróbia ou de 

fortalecimento muscular, as mudanças para a adopção de um estilo de vida 

activo no dia-a-dia do individuo são parte fundamental de um envelhecer com 

saúde e qualidade (Matsudo, 2006, p.136). 

 

A intensidade do envelhecimento, os aspectos que envolve, assim como os 

novos desafios e oportunidades que se deparam a uma sociedade cada vez 

mais constituída por pessoas mais idosas, tornam este tema actual exigindo 

uma análise multidimensional (INE, 2008). 

 

Deste modo, parece-nos pertinente registar e analisar sobre a forma como se 

tem processado o fenómeno do envelhecimento demográfico no mundo, e em 

particular em Portugal. 
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2.2.1. O envelhecimento no mundo 

 
“Há uma idade na vida em que os 

anos passam demasiado depressa e 

os dias são uma eternidade.” 

Virgínia Wolf 
3
  

 

O envelhecimento pode ser analisado sob duas grandes perspectivas (INE, 

2002): 

 

 Individualmente, partindo do pressuposto que o envelhecimento 

assenta na maior longevidade dos indivíduos, ou seja, no aumento 

da esperança média de vida; 

 

 O envelhecimento demográfico que, por seu lado, se define pelo 

aumento da proporção das pessoas idosas na população geral. Este 

aumento surge em detrimento da população jovem (0-14 anos) e/ou 

em detrimento da população em idade activa (15 aos 64 anos), 

considerando-se a população idosa aquela com 65 e mais anos . 

 

O envelhecimento como uma questão demográfica é algo que tem vindo a ser 

tema de discussão e reflexão. De facto é fácil perceber, não só em Portugal 

como um pouco por todo o mundo, o crescente número de pessoas idosas, 

uma vez que a vida individual foi prolongada (INE, 2008). 

 

Com efeito, tanto em termos relativos como em termos absolutos, o 

envelhecimento da população sente-se um pouco por toda a parte, e isto por 

duas razões essenciais (Bento, 1999): 

 os índices de natalidade não têm parado de decrescer; 

 a longevidade não tem parado de aumentar a par da diminuição da 

taxa de mortalidade. 

 

                                                 
3
  (cit. por INE, 2002, p.7) 
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Nas últimas décadas, a esperança de vida aumentou mais do que nos cinco 

milénios anteriores e até à revolução industrial as pessoas com mais de 65 

anos rondavam os 2 a 3% da população (Quadro 1). A conjugação de baixos 

níveis de fecundidade durante um período alargado, e os ganhos na esperança 

de vida, particularmente nas idades mais elevadas, contribuíram de modo 

contínuo para este aumento da população idosa (OMS, 2002). 

 

Quadro 1 - População total de pessoas idosas: 1960-2020 (em milhões) (Fonte: Hoover e 

Siegel, 1986)
4
 

 1960 1980 

Regiões 
População 

total 

Acima dos 

65 anos 

Acima de 80 

anos 

População 

total 

Acima dos 

65 anos 

Acima de 80 

anos 

Mundo 3.037,0 165,3 19,9 4.432,1 259,5 35,3 

Regiões mais 

desenvolvidas (a) 
944,9 80,3 11,7 1.131,3 127,8 20,9 

Regiões menos 

desenvolvidas (b) 
2.092,3 85,0 8,1 3.3000,8 131,7 14,4 

 

 2000 2020 

Regiões 
População 

total 

Acima dos 

65 anos 

Acima de 80 

anos 

População 

total 

Acima dos 

65 anos 

Acima de 80 

anos 

Mundo 6.118,9 402,9 59,6 7.813,0 649,2 101,6 

Regiões mais 

desenvolvidas (a) 
1.272,2 166,0 30,2 1.360,2 212,4 43,4 

Regiões menos 

desenvolvidas (b) 
4.847,7 236,9 29,4 6.452,8 436,9 58,2 

 

(a) Regiões mais desenvolvidas: América do Norte, Europa, Japão, Austrália, Nova Zelândia e União Soviética. 

(b) Regiões menos desenvolvidas: África, América Latina, Ásia (excepto Japão), Oceânia (Excepto Austrália e Nova 

Zelândia). 

 

Em 2025, existirão dois biliões de pessoas com mais de 60 anos, sendo que 

muitos dos idosos (com 80 ou mais anos) constituem o grupo etário com maior 

crescimento. Na figura 1, podemos observar a população mundial dividida por 

escalões etários, verificando-se que a Europa é a zona que tem maior 

percentagem de indivíduos com mais de 60 anos (Dias, 2008, p. 28). 

                                                 
4
 (cit. por Kalache

 
& Veras & Ramos, 1987, p. 201) 
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Figura 1 - Percentagem da população com mais de 60 anos em 2002 (Fonte: INE, 2006) 

 

Relativamente à expectativa de vida entre a mulher e o homem, é maior na 

mulher, sobretudo nos países desenvolvidos, com uma diferença de 7,5 anos 

em 1980. Já nos países menos desenvolvidos, essa diferença é bem menor, 

como se pode observar no Quadro 2 (Kalache, Veras & Ramos, 1987). 

 

Quadro 2 - Expectativa de vida ao nascimento para homens e mulheres nos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos (Fonte: United Nations, 1984)
5
 

1960/5 19080/5 2000/5 2020/5 

Países H M H M H M H M 

Todos os países 

desenvolvidos 
66,6 72,8 69,4 76,9 72,3 79,7 73,8 80,8 

Todos os países 

subdesenvolvidos 
44,9 46,5 55,5 57,7 61,9 64,6 67,2 70,7 

 

Perante este quadro, não é de estranhar o crescente interesse manifestado 

pelos investigadores de diferentes áreas científicas para um melhor 

conhecimento relativo ao bem-estar, à saúde e à qualidade de vida dos idosos. 

É pertinente que as sociedades definam com urgência um plano de acção para 

                                                 
5
 (cit. por Kalache

 
& Veras & Ramos, 1987, p. 203) 
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enfrentar uma explosão de problemas sociais. Esta tendência global, tem 

levado a que cada vez mais se encontrem “soluções” para tentar minimizar e 

se possível, evitar os efeitos negativos do envelhecimento. Constata-se que 

cada vez mais se pesquisam formas de deter ou retardar o processo do 

envelhecimento ou estratégias que garantam uma manutenção da capacidade 

funcional e da autonomia, no último período a vida da pessoa idosa (Dias, 

2008). 

 

Podemos dar como exemplo a seguir, o Canadá, que elaborou um plano de 

implementação da qualidade de vida da sua população, através de um 

programa designado “Active Living”, já iniciado há duas décadas, destinado a 

motivar a população para a prática regular da actividade física. O sucesso foi 

tal, que passou de 3% para 32% a parcela da população que pratica uma 

qualquer forma de actividade física (Bento, 1999). 

 

Para além deste quadro do aumento da população idosa, tem significado 

também o aumento da compressão da morbilidade, uma vez que com o avanço 

da ciência, diminui o período durante o qual se manifestam grande parte das 

doenças, disponibilizando o idoso para uma vida mais activa (Batista & 

Sardinha, 1999). 

 
A transição demográfica é assim, um dos mais urgentes problemas mundiais, 

tornando-se tema para políticas tanto nos países desenvolvidos como em 

desenvolvimento. Assim, atendendo ao envelhecimento da nossa sociedade e 

à migração, precisamos de nos preocupar com as futuras gerações (Kalache, 

2008).  

 

“As mudanças nas condições de vida têm desafiado a posição dos idosos em 

quase todas as sociedades, e Portugal não constitui excepção.” (Neto, 

1999,p.297) 
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2.2.2. O envelhecimento em Portugal  

 
Portugal, à semelhança da Espanha e da Grécia, na segunda metade do 

século XX estava afastado de outros países da UE em cerca de 10 anos na 

esperança de vida. O País tem vindo a recuperar, e em quarenta anos ganhou 

12,5 anos de vida nos homens e 13,7 anos nas mulheres. Entre 2000 e 2007 a 

esperança de vida à nascença aumentou em Portugal 2,3 anos para os 

homens e 1,9 anos para as mulheres e situou-se em 75,7 anos e 82,2 

respectivamente, valores próximos da média europeia (75,8 anos nos homens 

e 81,9 anos nas mulheres em 2005) (Gráfico 1) (INE, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Esperança de Vida, segundo o sexo, Portugal, 2001-2007. (Fonte: INE, 2008). 

 

A diferença entre os sexos atenua-se à medida que se avança na idade, e 

embora a vantagem do sexo feminino seja constante, as mulheres vivem mais 

anos, mas com incapacidades. Se formos comparar a esperança de vida sem 

incapacidades, esta é mais reduzida nas mulheres do que nos homens (INE, 

2002). 

 

Observando as estruturas etárias e o envelhecimento, na Figura 2, a pirâmide 

de Portugal evidencia a forte queda de fecundidade e um significativo aumento 

da esperança de vida (INE, 2008). 
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Figura 2 - Pirâmide de Idades, Portugal 2001-2007. (Fonte: INE, 2008). 

 

Os efeitos da queda da fecundidade são bastante duradouros e difíceis de 

recuperar e estão bem visíveis na redução da população jovem. A população 

idosa, ou seja, igual ou superior a 65 anos, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), representava em 2001, cerca de 16,5 %, reforçou essa posição 

aumentando continuamente até atingir os 17,4% em 2007, proporção que 

ultrapassa a média estimada para UE25 (16,5%) referente ao mesmo ano. 

Dentro da população idosa, o crescimento é mais forte nos idosos mais velhos 

(INE, 2008). 

 

Reforçando as evidências anteriormente apresentadas, como se pode observar 

no Quadro 3, o aumento do número de habitantes com menos de 15 anos 

diminuiu entre 1900 e 2006, passando em 1970 de 1 669 139 para 1 656 602. 

Quanto à população com mais de 65 anos, em 1970 era de 503 965 habitantes 

passando em 2001 para 1 693 493 habitantes. Na faixa etária entre os 15 e os 

65 anos, verifica-se um aumento, mas não tão acentuado como nos indivíduos 

com mais de 65 anos (INE, 2006). 
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Quadro 3- População Residente em Portugal desde 1890 a 2006 por grupos etários (Fonte: 

INE 2006). 

 

Perante estes dados demográficos, todas as sociedades deverão desenvolver 

meios para melhor atender às dificuldades do crescente grupo de idosos, 

passando pela caracterização da sua qualidade de vida e bem-estar para que 

se encontrem medidas adequadas que permitam alcançar um envelhecimento 

bem sucedido (Dias, 2008).  

 

“A longevidade tornou-se um elemento de caracterização das sociedades 

modernas” (Barreiros & Espanha & Correia, 2006, p.7). 

 

Segundo Spirduso et al. (2005), o termo envelhecimento refere-se a um 

processo, ou conjunto de processos, que ocorrem em todos os seres vivos, 

que se expressa pela perda da capacidade de adaptação, pela diminuição da 

funcionalidade e, eventualmente, pela morte.  

 

Sabemos que o envelhecimento do organismo faz-se acompanhar de 

manifestações evidentes (Quadro 4). Mesmo não sendo nosso objectivo 

ANO MENOS DE 15 ANOS DE 15 A 64 ANOS DE 65 E MAIS ANOS TOTAL 

1890 1 669 139 2 857 460 503 965 5 049 729 

1900 1 827 541 3 065 898 517 574 5 423 132 

1911 2 045 425 3 331 865 568 342 5 960 056 

1920 1 967 911 3 472 805 564 665 6 032 991 

1930 2 178 102 3 981 314 653 750 6 825 883 

1940 2 468 218 4 469 743 760 620 7 722 152 

1950 2 488 085 5 363 712 589 515 8 441 312 

1960 2 591 955 5 588 868 708 569 8 889 392 

1970 2 451 850 5 326 515 832 760 8 663 252 

1981 2 508 673 6 198 883 1 125 458 9 833 014 

1991 1 972 403 6 552 000 1 342 744 98671421 

2001 1 656 602 7 006 022 1 693 493 10355117 

2006 1 637637 6 512 816 1 828 617 10 599 095 
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principal, debruçar-nos exaustivamente sobre todas as alterações, 

consideramos pertinente enumerar algumas delas:  

 

Quadro 4 - Mudanças Físicas e Psicossociais que ocorrem durante o processo de 

envelhecimento. (Fonte: Zimerman, 2000 e França, 2004)
6
. 

 

MUDANÇAS FÍSICAS 

 

MUDANÇAS PSICOSSOCIAIS 

 

 Ombros ficam mais arredondados; 

 Aumento da curvatura cifótica; 

 Diminuição da estatura; da força muscular, da 

agilidade e da mobilidade; 

 Redução da acuidade sensorial, auditiva e visual; 

 Alteração da memória; 

 Perda de neurónios e consequente atrofia do cérebro 

 

 

 Consciência da aproximação do fim da 

vida; 

 Suspensão da actividade profissional; 

 Solidão; 

 Afastamento de pessoas de outras faixas 

etárias; 

 Segregação familiar; 

 Dificuldade económica; 

 Declínio no prestígio social; 

 Falta de motivação para enfrentar o 

futuro; 

 Baixa auto-estima e auto-imagem; 

 

Envelhecer é um processo normal, geneticamente programado que 

habitualmente, continua, e que não é um processo simples ou único, mas 

antes, uma série de acontecimentos celulares que se acumulam até que uma 

mudança se observa e revela permanente (Hasse, 2006). Parte do processo de 

envelhecimento inclui a morte das células, ou apoptosis7. Quando as 

alterações naturais da hereditariedade no quadro da apoptosis acontecem na 

estrutura e na composição das células e, é claro, no corpo, o processo é 

designado envelhecimento primário, envelhecimento biológico ou senescência, 

do latim, senex que significa velho. E as noções que temos do corpo, como se 

fosse uma máquina evidenciam-se aqui, ou seja, o envelhecimento verifica-se 

quando o relógio (máquina) começa a abrandar, e quando o relógio finalmente 

pára, primeiro morrem as células e depois o corpo (Hasse, 2006). 
                                                 
6
 (cit. por Cardoso, 2004, p. 33) 

7
 “Apoptose ou morte celular programada, é um processo fisiológico essencial para a eliminação de células em excesso 

ou que não são mais necessárias ao organismo, atuando na homeostase dos tecidos. Por outro lado, esse fenómeno 
também está envolvido em condições patológicas.” (Luchs & Pantaleão, 2010:495) 
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A OMS desenvolveu, em 2002, o conceito de “envelhecimento activo”, aplicável 

a todos os indivíduos e populações no sentido de promover a noção de que o 

envelhecimento pode e deve ser uma experiência positiva, potenciando o bem-

estar físico, social e mental ao longo da vida. 

 

De entre os sistemas que compõem o nosso organismo, o sistema locomotor 

ocupa uma posição particular, pois a sua senescência implica consequências 

que influenciam não só a qualidade de vida do idoso, mas também muitas das 

suas capacidades relacionais. Por exemplo, a perda, ou mesmo o défice de 

força e resistência muscular interfere com a autonomia e consequentemente 

com a possibilidade de integração na sociedade (Thiebauld & Sprumont, 2005). 

 

A degeneração do sistema locomotor é observável a vários níveis, sendo que o 

desuso ou a inactividade física desempenha um papel determinante (Spirduso 

et al, 2005). Pelo contrário, “a actividade física (AF), ou, por consequência, a 

contracção ordenada de numerosas fibras musculares, permite aos órgãos 

resistir a determinadas degenerescências induzidas pela senescência” 

(Thiebauld & Sprumont, 2005, p.13). 

 

Para além do desuso, o declínio da funcionalidade muscular com o 

envelhecimento é fortemente afectado pela perda de massa muscular. A 

denominada sarcopenia8, que se traduz na perda na quantidade e qualidade 

muscular é um fenómeno que ocorre mesmo em grandes atletas que treinam 

intensamente. Adicionalmente, o aumento da incidência de doenças, em 

conjunto com uma nutrição deficitária e decréscimo dos níveis de actividade 

física, contribui directamente para o declínio da força muscular, bem como, de 

forma indirecta, para o aumento da atrofia muscular e respectiva diminuição da 

funcionalidade muscular (Figura 4) (Spirduso et al., 2005). 

                                                 
8
 “A sarcopenia é uma das variáveis utilizadas para definição da síndrome de fragilidade, que é altamente prevalente 

em idosos, conferindo maior risco para quedas, fraturas, incapacidade, dependência, hospitalização recorrente e 
mortalidade. Essa síndrome representa uma vulnerabilidade fisiológica relacionada à idade, resultado da deterioração 
da homeostase biológica e da capacidade do organismo de se adaptar às novas situações de stress. Apesar de 
associada à incapacidade, às co-morbidades e ao envelhecimento propriamente dito, não deve ser considerada 
sinónimo dessas condições, uma vez que tem sido reconhecida como síndrome clínica distinta com base biológica 
própria, não explicada apenas pela senescência e maior longevidade.” (Silva & Junior & Pinheiro & Szjnfeld, 2006)  
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Figura 3 - Factores que podem causar perda de força muscular com o envelhecimento. (Fonte: 

Spirduso, 2005, p. 112) 

 

Lembremos agora, alguns efeitos gerais do envelhecimento (Quadro 5), 

nomeadamente a nível antropométrico, muscular, pulmonar, cardiovascular, 

neural e outros efeitos que poderão também ser trabalhados e melhorados com 

a actividade física/exercício físico (AF/EF) (Matsudo, 1997). 
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Quadro 5 - Efeitos gerais do envelhecimento (Fonte: Matsudo, 1997:25) 

                     I. Nível Antropométrico: 

o Incremento do peso; 

o Diminuição da massa livre de gordura; 

o Diminuição da altura; 

o Incremento da gordura corporal; 

o Diminuição da massa muscular; 

o Diminuição da densidade óssea, 

 

 

                II. Nível Muscular: 

o Perda de 10-10% da força muscular; 

o Diminuição da habilidade para manter a força 

estática; 

o Maior índice de fadiga muscular; 

o Menor capacidade para a hipertrofia; 

o Diminuição do tamanho e do numero de fibras 

musculares; 

o Entre outras. 

 

        III. Nível Pulmonar: 

o Diminuição da capacidade vital; 

o Aumento do volume residual; 

o Aumento da ventilação durante o exercício; 

o Menor mobilidade da parede torácica. 

 

 

IV. Nível Cardiovascular 

o Diminuição do gasto cardíaco; 

o Diminuição da frequência cardíaca; 

o Diminuição do volume sistólico; 

o Diminuição da utilização de oxigénio pelos 

tecidos. 

 

        V. Nível neural: 

o Diminuição no número e no tamanho dos 

neurónios; 

o Diminuição na velocidade de condução 

nervosa; 

o Menor tempo de reacção; 

o Menor velocidade de movimento; 

o Diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. 

 

 

VI. Outras: 

o Diminuição da agilidade; 

o Diminuição da coordenação; 

o Diminuição do equilíbrio; 

o Diminuição da flexibilidade; 

o Diminuição da mobilidade articular; 

o Diminuição da rigidez da cartilagem, dos 

tendões e dos ligamentos. 

 

     

 

Como podemos analisar, a palavra “diminuição” infelizmente está presente em 

quase todos os aspectos da vida do idoso. O exercício físico e os programas 

de actividade física devem actuar, no sentido de melhorar significativamente a 

qualidade de vida dos idosos diminuindo e combatendo os riscos associados 

ao processo de envelhecimento (Matsudo, 1997).  

 

Bretão (2002)9, refere que não nos devemos esquecer que o envelhecimento 

também é influenciado pela política, a economia e a história em cada época, 

verificando-se repercussões em todos os quadrantes da sociedade. 

 

                                                 
9
 (cit. por Cardoso, 2004, p. 26) 
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Veremos nas próximas páginas, o conceito de “idoso”, que ao longo dos 

tempos tem vindo a sofrer alterações, não só na sua denominação, mas 

também, na forma como são vistos e acarinhados pela sociedade. 
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2.2.3. Conceito de idoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A OMS (2002), define o idoso, considerando a idade e grau de 

desenvolvimento do seu país, propondo para os países desenvolvidos um 

limite de 65 ou mais anos e para os países em desenvolvimento, 60 ou mais 

anos. Ser idoso, hoje, é quase um valor negativo, pejorativo, assumindo-se 

como um quase insulto. Daqui resultam várias práticas para ocultar a idade, na 

ânsia de um regresso, real ou simbólico a uma idade juvenil (Garcia, 1999). 

 

Definir a categoria velhice é, na realidade, uma questão complexa, pois implica 

múltiplas dimensões: a biológica, a cronológica, a psicológica, a existencial, a 

cultural, a social, a económica, a política, entre outras (OMS, 2002). 

 

O conceito de idoso, envolve, portanto, mais do que a simples determinação de 

idades-limite biológicas, apresentando pelo menos três limitações (Camarato & 

Pasinato, 2004): 

 a primeira corresponde à heterogeneidade entre indivíduos no 

espaço, entre grupos sociais, raça/cor e no tempo; 

 a segunda está associada à suposição de que características 

biológicas existem de forma independente de características culturais; 

“É moda dizer-se 

Com estilo e requinte  

Que um velho afinal 

É um simples mortal 

Já longe dos vinte. 

Passou a primeira,  

Passou a segunda  

E está na terceira idade fatal. 

Que ideia fecunda!  

Que ideia distinta!  

Não sei, por meu mal,  

Se a idade banal  

É ter vinte ou trinta. 

Pois eu já perdi, a conta de tudo 

 

Dos vinte ou sessenta  

E nunca me iludo… 

Idade terceira, 

Que nome galante  

Que ao velho se inventa!  

Se olho o espelho,  

Ao ver como estou, 

Só digo e repito:  

Idade terceira… 

Que nome bonito,  

Cruel brincadeira!  

Pois chamem-me velho  

Que é isso que eu sou!  

(Moreno, 2006, p.15) 
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 por último, a terceira diz respeito à finalidade social do conceito de 

idoso. 

 

Idoso, em termos estritos, é aquele que tem “muita” idade, em que a palavra 

“muita” acarreta uma carga valorativa muito forte, e que os valores que 

referendam esse juízo, dependem das características específicas do ambiente 

em que cada um vive. Logo o conceito de idoso não diz respeito apenas a um 

indivíduo isolado, mas à sociedade como um todo (Camarato & Pasinato, 

2004). 

 

Os idosos de hoje vivem mais tempo, e é importante que o vivam com 

qualidade, integrados na sociedade e na família, com garantias de meios de 

subsistência e apoios necessários. A medicina não pode fazer tudo sozinha, a 

maior fatia de responsabilidade encontra-se dentro de cada indivíduo (Mota, 

1999).  

 

Sem qualquer dúvida que uma das maiores premissas e desafios do século 

XXI, será melhorar a qualidade de vida dos idosos. A questão que se coloca é 

“Como?” 
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2.2.4. Actividade física/exercício Físico no idoso 

 
 

“Os que não encontram tempo para o 

exercício terão de encontrar tempo para as 

doenças.” Edward Derby
10

 

 

Para uma boa qualidade de vida dos idosos é necessário considerar a 

presença de múltiplos factores (físicos, psicológicos, sociais, económicos e 

espirituais) (Mazo, 2008).  

 

Os factores que têm sido identificados como potenciais atenuantes do processo 

de envelhecimento são, entre outros: os bons hábitos alimentares, a redução 

de consumo de álcool e tabaco e uma prática regular de AF, tendo este último 

factor, merecido particular ênfase, até porque muitos dos efeitos deletérios 

associados ao envelhecimento podem ser atribuídos de uma forma geral ao 

sedentarismo (Mota & Carvalho, 1999). 

 

Como grande parte das evidências epidemiológicas sustenta um efeito positivo 

de um estilo de vida activo, na prevenção e minimização dos efeitos deletérios 

do envelhecimento, os cientistas enfatizam cada vez mais a necessidade de 

que actividade física seja parte fundamental dos programas mundiais de 

promoção da saúde. Não se pode pensar hoje em dia em garantir um 

envelhecimento bem sucedido, sem incluir a actividade física, para além dos 

cuidados gerais de saúde (Matsudo, 2006). 

 

A relação da actividade física/exercício com o envelhecimento, decorre 

segundo um círculo vicioso (Figura 4), ou seja: à medida que aumenta a idade 

do sujeito, este tem tendência para se tornar menos activo, pelo que as suas 

capacidades físicas diminuem, começa aparecer o sentimento de velhice, que, 

por sua vez, pode causar stress, depressão levando também à diminuição da 

actividade física e ao aparecimento da doença crónica, que, em conjunto, 

contribuem para o processo de envelhecimento (Matsudo, 1997).  

                                                 
10

 (cit por Dias, 2008, p. 50) 
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Figura 4 - Esquema representativo do ciclo vicioso que se estabelece na vida dos idosos 

(Fonte: Nóbrega et al, 1999)
11

 

 

Melhorar a qualidade de vida e retardar a dependência, constituem o objectivo 

principal da prática de actividade física na pessoa idosa. Mais do que a doença 

é o desuso das funções fisiológicas que pode criar mais problemas, 

degenerações e incapacidades associadas ao envelhecimento. A maior parte 

dos efeitos do envelhecimento ocorre por imobilidade (Matsudo, 1997). 

Diversos estudos têm demonstrado que as actividades de movimento, quando 

realizadas de forma adequada, conseguem atenuar degenerescências das 

funções orgânicas que acontecem no decorrer do processo de envelhecimento, 

(Barros, 1994; Thiebauld & Sprumont, 2009). 

 

“A ausência de AF constitui uma das causas mais importantes e é actualmente 

um dos principais problemas da saúde pública em numerosas regiões do 

globo” (Thiebauld & Sprumont, 2009, p.237). 

 

Por oposição, a actividade física induz diversos benefícios físicos, fisiológicos, 

psicológicos e sociais no idoso.  

 

                                                 
11

 (cit por Araújo & Araújo, 2000, p.199) 

Envelhecimento 

Inactividade Física 

Perda de estilo de 
Vida independente 

Menor Motivação 
Menor auto-estima 

Ansiedade e Depressão 

Fragilidade  
Músculo-esquelética 

Inactividade Física 

Falta de Aptidão Física 
Geral 



Revisão da Literatura 

31 

2.2.4.1. Efeitos benéficos da Actividade Física/Exercício físico  

 

São apontados efeitos benéficos da Actividade Física/Exercício físico (quadro 

6) no processo de envelhecimento (Mazo, 2008): 

 

Quadro 6 - Efeitos Benéficos da actividade física/exercício físico no processo de 

envelhecimento (Fonte:Mazo, 2008, p.64) 

Efeitos Biológicos 

 

o Redução da morte ou incidência de doenças 

cardiovasculares; 

o Redução do Cancro; 

o Redução dos casos de osteoporose e 

osteoartrite; 

o Redução das diabetes, entre muitos outros. 

 

 

Efeitos Psicológicos e Sociais: 

 

o Melhoria da função cognitiva (mais rápido e 

eficiente); 

o Diminuição dos sintomas de depressão; 

o Percepção de controlo e auto-eficácia, aumento 

em realizar as actividades da vida diária; 

o Melhoria da auto-imagem e auto-estima; 

o Aumento da sociabilização do idoso, entre 

outras. 

 

Efeitos Antropométricos e Neuromusculares 

(Matsudo, 1997): 

 

o Diminuição da gordura corporal; 

o Incremento da massa muscular; 

o Incremento da força muscular; 

o Incremento da densidade óssea; 

o Fortalecimento do tecido conetivo; 

o Incremento da flexibilidade. 

 

 

 

Efeitos Metabólicos: 

 

o Aumento do volume sistólico; 

o Diminuição da frequência cardíaca em repouso 

e no trabalho submáximo; 

o Aumento do volume de oxigénio máximo 10-

30%; 

o Aumento da ventilação pulmonar; 

o Diminuição da pressão arterial; 

o Melhora do perfil lipídico. 

 

 

Existe uma literatura abundante no que respeita aos efeitos benéficos do 

exercício na saúde em geral. De um modo geral, a literatura é consensual ao 

afirmar que há uma grande vantagem em começar AF durante a infância e 

prossegui-la toda a vida, não apenas em termos de estimular e exercitar 

regularmente a musculatura mas também favorecer a estabilidade e saúde das 

articulações. No plano cardiovascular, o exercício físico faz com que haja uma 

melhoria no desempenho cardíaco, reduzindo o risco de doenças 

cardiovasculares (Heikkinen, 2003). Assim, com exercitação regular é possível 

melhorar o metabolismo e o equilíbrio lipídico com menor perfil arterogénico e o 

metabolismo da glicose. Além disso, diminui-se a tendência para a ansiedade e 
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a depressão, aumenta-se a auto-estima e melhora-se a memória e a 

capacidade de aprender (Thiebauld & Sprumont, 2009). 

 

Os benefícios da AF/EF na redução da prevalência de quedas, tão 

características dos idosos, são também reconhecidos (Heikkinen, 2003). 

 

No âmbito social, a AF/EF permite uma maior interação com os outros, 

promove o crescimento social, ampliando o círculo de amizades, criando 

oportunidades de sociabilização (Lorda, 1995). 

 

Todavia, para alcança estes benefícios, a prática da AF/EF terá de ter 

determinadas características e seguir segundo determinados princípios. 

 

Na elaboração de programas de exercício físico para idosos é importante 

atentar-se para a avaliação do nível de dependência funcional (Quadro 7). A 

prescrição de exercícios deverá ser direccionada ao nível de dependência 

funcional do idoso, para que os programas sejam mais direccionados às 

necessidades das pessoas mais velhas, aumentando a efectividade do 

programa e reduzindo os riscos ao idoso (Tribess & Virtuoso, 2005). 
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Quadro 7 - Relação da função física em pessoas idosas categorizadas de acordo com a 

funcionalidade nas Actividades da Vida Diária e Actividades Instrumentais da Vida Diária. 

(Fonte: adaptado de Spirduso,1995) 

Nível I 

 
Fisicamente dependentes: realizam algumas actividades básicas da vida diária e são 
dependentes. 
 

Nível II 

 
Fisicamente frágeis: realizam tarefas domésticas leves, preparam as refeições, fazem 
compras. Conseguem fazer algumas das actividades intermediárias e todas as actividades 
básicas da vida diária, que incluem as actividades de auto-cuidado. 
 

Nível III 

 
Fisicamente independentes: conseguem realizar todas as actividades intermediárias da vida 
diária, incluem os idosos com estilo de vida activo, mas que não realizam actividades físicas 
de forma regular. 
 

Nível IV 

 
Fisicamente aptos ou activos: realizam trabalho físico moderado, desportos de resistência e 
jogos. São capazes de realizar as actividades avançadas da vida diária e a maioria das 
actividades preferidas. 
 

Nível V 

 
Atleta: realizam actividades competitivas, podendo disputar no âmbito internacional e praticar 
desportos de alto risco. 
 

 

Assim e porque esta hierarquia funcional está muito associada às alterações da 

aptidão física do idoso a avaliação de aptidão física da pessoa idosa deve ser 

parte integrante de qualquer programa de AF/EF de forma a ajustar a selecção 

de actividades e respectiva prescrição de exercícios (Carvalho, 1999). 

 

Uma vez realizada a avaliação física e funcional e em função das 

características e necessidades do idoso, a prescrição de AF/EF, deve ser 

adequada. 

 

PRESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE FÍSICA/EXERCÍCIO FÍSICO 

 

Os programas de AF/EF para a terceira idade devem ser orientados no sentido 

de melhorar a capacidade física geral do indivíduo, atenuando o efeito deletério 

do envelhecimento. Deve ter como objectivo principal a melhoria do bem-estar 

e da qualidade de vida dos sujeitos. Neste sentido, é importante conhecer com 
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rigor a quantidade e as características necessárias para a actividade física ser 

benéfica para a saúde, pois, para que haja benefícios fisiológicos, é preciso 

uma intensidade de trabalho elevada para promover efeitos, que também pode 

ser lesivo para o idoso, caso não seja devidamente orientado (Carvalho, 1999). 

 

Segundo Géis (1996), a finalidade da actividade física neste escalão etário 

deve ter as seguintes características (quadro 8): 

 

Quadro 8 - Características da actividade física para idosos 

1. GRATIFICANTE 
Após terminarem a actividade, os idosos, devem sentir que gostaram da mesma, 

trazendo-lhes desta forma, bem-estar físico e mental. 

2. UTILITÁRIA 

A actividade deve manter ou melhorar as capacidades físicas e intelectuais. Funciona 

na prevenção de possíveis atrofias, lesões, etc., e em caso de doença, operação, ou 

outra, deve ter um papel de reabilitação. 

3. RECREATIVA 
O sénior deve sentir que a actividade física que pratica é o ideal para os seus tempos 

livres 

4. MOTIVANTE 
A actividade a praticar deve criar interesse no indivíduo de tal forma que passe a ser 

uma necessidade do mesmo. 

5. INTEGRADORA 

As actividades devem ter um papel social de integração e de criação de relações inter-

pessoais entre os diversos idosos participantes, fazendo-os sentir integrados num 

grupo social. 

6. ADAPTADA 

À situação em que o grupo se encontra, no geral, assim como de cada aluno, em 

particular. Nem todos os indivíduos têm as mesmas capacidades de movimento e de 

ritmo de trabalho, cada caso é um caso. 

7. FÁCIL REALIZAÇÃO 
Os exercícios propostos aos alunos devem ser de fácil realização, não implicando 

desta forma, pois só assim poderão ser efectuados de forma correcta. 

8. SOCIALIZADORA 
O grupo de actividade física, deve ser para os idosos suficientemente importante, para 

que estes, possam assim estabelecer relações de amizade e camaradagem. 

9. QUALIDADE mais 

que QUANTIDADE 

 

Não será necessário um grande número de exercícios assim como repetições. O 

importante é que todos os exercícios ministrados sejam executados com correcção e 

empenho. 

 

O programa de AF/EF, deve conter actividades aérobias de intensidade 

moderada mas de baixo impacto nas estruturas musculares, esqueléticas e 

articulares (Matsudo, 1997).  

 

De acordo com  Fernándes (2004) as caracteristicas da AF/EF para idosos 

passam por: 

 

o Exercício iminente de resistência aeróbia; 
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o Trabalho de força que deve ser totalmente individualizado, 

evitando o treino isométrico; 

o trabalho de flexibilidade é muito importante, dada a grande perda 

de mobilidade articular que se produz nestas idades; 

o Os exercícios a realizar deverão ser principalmente lúdicos, 

evitando, no entanto, actividades competitivas; 

o Trabalho de equilibrio e agilidade é importante no sentido de 

diminuir a prevalência de quedas; 

o O aquecimento e o retorno à calma devem ser realizados muito 

gradualmente.  

 

Assim e face ao quadro anteriormente descrito, parece ser determinante 

englobar nos programas de AF/EF todas as componentes da aptidão física. A 

American Alliance for Health, Physical Education Recreation and Dance (Mazo, 

Lopes & Benedetti, 2001) aponta alguns componentes da aptidão física que 

estão relacionados com a saúde e na qual nos iremos debruçar em seguida. 

 

o A resistência aérobia é a base das demais qualidades físicas. Com 

treino aeróbio, a eficácia cardiovascular do idoso fica aumentada. Assim, 

por exemplo, a frequência de um idoso treinado é mais baixa, tanto em 

repouso, quanto num mesmo esforço, comparada com um sedentário; 

as cavidades cardíacas são maiores e o músculo cardíaco mais potente, 

permitindo um aumento do volume sistólico; a capilarização é também 

maior no idoso treinado comparativamente ao sedentário, o que 

conjuntamente com as alterações anteriormente descritas, permite um 

maior consumo máximo de oxigénio (Okuma et al., 1992): 

 

Quanto ao tipo de actividades aérobias a ser realizado, é recomendado a 

prescrição de actividades de baixo impacto, como as descritas no Quadro 9, 

preferíveis à de alto impacto, que acarretam grande incidência de lesões nesta 

época da vida (Matsudo, 1997). 
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Quadro 9 - Tipo de actividades aeróbias de alto e baixo impacto (Matsudo, 1997:27). 

 
ACTIVIDADES AÉROBIAS 

 

ALTO IMPACTO BAIXO IMPACTO 

Jogging Caminhar 

Correr Pedalar 

Dança aérobica Natação 

Saltar à corda Hidroginástica 

Voleibol Dançar 

Futebol Ioga / Tai-Chi-Chuan 

 

É importante também referir que para além do idoso requerer mais tempo para 

obter benefícios de um programa regular de AF/EF, o exercício nunca deve ser 

realizado até alcançar a fadiga ou a exaustão (Matsudo, 1997).  

 

São recomendados os exercícios em grupo, visto serem mais motivantes e 

proporcionarem mais interacção e comunicação entre os idosos. A música, 

bem como a utilização de vários tipos de material são essenciais para dinâmica 

da aula, pois torna a sessão mais alegre e criativa (Carvalho, 1999). 

 

Nos programas de condição física, o trabalho de força deve ter como 

objectivo o desenvolvimento de todo o sistema muscular, melhorando tanto os 

aspectos funcionais como o desenvolvimento harmónico de todo o organismo. 

Teremos então como principal objectivo, a manutenção do sistema esquelético, 

procurando uma melhor funcionalidade muscular (Okuma, 1992). 

 

Em média são recomendados 8-10 repetições da maioria dos grupos 

musculares (Matsudo, 1997), com uma intensidade de 60% a 80% de uma 

repetição máxima (1RM) 2 a 3 vezes por semana em dias não-consecutivos 

(American College of Sport Medicene [ACSM], 2002). 

 

Também a importância da flexibilidade no adulto idoso é inquestionável não só 

em termos funcionais, mas também no que diz respeito à sua saúde e 

qualidade de vida (Castro et al., 1999).  
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Os exercícios para treino da flexibilidade devem ser trabalhados com uma 

frequência mínima de três vezes por semana, podendo ser realizados 

diariamente. A sessão de exercícios deve variar de 15 a 30 minutos. Os 

movimentos dos exercícios devem ser lentos, seguidos de alongamento 

estático durante 10 a 30 segundos e 3 a 5 repetições para cada exercício. A 

amplitude do movimento articular deve ser confortável, sem causar dor 

(Okuma, 2003). 

 

Todavia e mesmo reconhecendo os benefícios de uma prática de AF/EF 

adequadamente prescrita, os idosos optam, na generalidade dos casos, por um 

estilo de vida muito sedentário, onde a prática regular de AF/EF não faz parte 

do seu leque habitual de rotina diária.  

 

Neste sentido, torna-se importante analisar as razões que levam os idosos a 

praticar actividade física. 

 

É preciso perceber quais as expectativas e qual o valor que o idoso associa ao 

seu envolvimento na AF/EF. As razões de adesão estão muitas vezes 

associadas ao bem-estar físico, entendendo-se pela saúde do indivíduo e a sua 

condição física. Outras, porém, aderem à prática da AF/EF pela melhoria da 

aparência física ou pelo prazer que a actividade lhes dá. Noutros casos ainda, 

a experiência social e o relacionamento com o outro, também são motivos que 

os levam a esta mesma prática (Duarte, 1999). 

 

Num estudo realizado por Teixeira & Duarte12 (1998) em ginásios e academias 

da cidade do Porto, envolvendo 96 idosos, os motivos referidos como mais 

importantes para o seu envolvimento na prática de AF/EF, estão relacionados 

em grande parte à saúde e bem-estar físico, apresentando algumas diferenças 

quando se considera o sexo dos participantes (Quadro 10): 

 

                                                 
12

 (cit. por Duarte, 1999, p. 89) 
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Quadro 10 - Principais motivos para praticar actividade física (Fonte: Teixeira & Duarte, 

1998)
13

. 

Sexo Feminino Sexo Masculino 

1) Melhorar a saúde; 

2) Aumentar o bem-estar; 

3) Fazer exercício; 

4) Conselho médico; 

5) Melhorar a condição física; 

6) Ser activo; 

7) Libertar a tensão. 

1) Melhorar a saúde; 

2) Aumentar o bem-estar; 

3) Fazer exercício; 

4) Melhorar a condição física; 

5) Ser activo; 

6) Conselho médico; 

7) Libertar a tensão. 

 

A adesão à prática da AF/EF é voluntária e, como tal está sujeita a um 

processo de tomada de decisão. Mesmo constatando os benefícios para a 

prática da actividade física, existem muitas barreiras físicas e psicológicas, 

reais e percebidas, que condicionam a transformação da intenção de praticar 

em participação activa, influenciando tanto a intenção como o comportamento 

do idoso. Entre outros, deve ser prestada muita atenção às condicionantes 

culturais e do meio envolvente bem como ao papel das pessoas que estão 

directamente ligadas aos idosos e que podem exercer uma rampa de 

lançamento para uma vida activa (Duarte, 1999).  

 

Uma das razões mais referidas nos dados das investigações diz respeito a 

incapacidades ou insuficiências relacionadas com a saúde. Esses dados 

mostram ainda que os factores determinantes tanto do absentismo como da 

participação desportiva têm muito a ver com o seio familiar em função dos 

interesses, dos hábitos e motivos que cada família comporta (Bento, 1999). 

 

Na casa dos 60 ou 70 anos, o indivíduo tem que se adaptar a mudanças 

profundas no vigor físico, e em ambiente social. A passagem à reforma 

comporta muitas vezes uma barreira à prática da AF/EF devido salário reduzido 

e a uma diminuição nos sistemas de apoios (Lorda, 1995). 

 

                                                 
13

 (cit por Duarte, 1999, p. 89) 
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Segundo o estudo feito por Marivoet (2001), sobre os hábitos desportivos da 

população portuguesa, a fraca participação desportiva Nacional, quando 

comparada com os valores registados nos países Centro e Norte da Europa, 

poderá ser melhor compreendida, se tivermos em conta as características 

estruturais da sociedade portuguesa, no que diz respeito à deficiente aquisição 

de hábitos desportivos, sobretudo nas gerações mais velhas, e naqueles que 

tiveram uma permanência curta na escola, para além dos aspectos de ordem 

cultural, que acentuam a fraca participação feminina. 

 

Como sugestões, Duarte (1999), propõe que além de tentarmos minimizar as 

barreiras e a maximizar os factores facilitadores da prática da AF/EF, deve ser 

proporcionada uma maior informação acerca dos benefícios e do valor da 

exercitação. Para além disso, o autor refere igualmente o importante papel da 

identificação correcta das influências positivas e negativas de pessoas 

significativas sobre o seu comportamento (médico, cônjuge, familiares). 
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2.3. O Desenvolvimento Desportivo 

 

 “O desenvolvimento é, na verdade, um 

tremendo compromisso com as possibilidades 

da liberdade” (Amartya Sen, 2009)
14 

 

Não se pode conceder o desenvolvimento desportivo, sem relacioná-lo com as 

condições de vida e bem-estar dos cidadãos, aliás é a própria Carta Olímpica 

que aponta no sentido de uma ética de desenvolvimento do desporto que não o 

reserve à competição de alto nível ou àquela que integra mais fortemente os 

aspectos comerciais e lucrativos, em detrimento da generalização do direito à 

prática desportiva de cada cidadão (Fernandes, 2009). 

 

Em Portugal, devido a vários factores, o Desporto, revelou dificuldade de 

desenvolvimento não sendo de estranhar o facto de que ao longo dos tempos, 

ter como suporte um modelo fortemente dependente do Estado (Marta, 2004).  

 

Portanto, os agentes e actores do desporto, na sociedade portuguesa 

colocaram-se numa postura de expectativa e de relativa passividade, 

sujeitando-se às iniciativas e ao voluntarismo estatal (Correia, 2009). 

 

Se não for possível determinar prioridades, metas ou caminhos para o desporto 

nacional, numa perspectiva de inovação de 3ª geração, com este ou outro 

qualquer governo, a política continuará a ser de holofote e a gestão executada 

por impulsos, independentemente de algumas vezes se obter algumas 

medalhas desportivas (Pires, 2004). 

 

“Da qualidade da resposta política encontrada depende a qualidade da política 

pública para o desporto.” (Constantino, 2009, p.58). 

 

Segundo Dias (2002), em pleno séc. XXI, o desporto não pode ser visto apenas 

num prisma formal, tendo como expressão máxima a alta competição e o 

                                                 
14

 (cit. por Correia, 2009, p.7) 
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espectáculo desportivo. O que não significa que não se reconheça a 

importância e os valiosos contributos dos êxitos desportivos dos atletas e 

colectividades. Mas existem, outras formas, realidades, que as autarquias têm 

vindo a prestar, que não podem ser ignoradas da estrutura geral do 

desenvolvimento desportivo português, uma vez que se constata que na sua 

grande maioria a população e os diferentes organismos desportivos 

reconhecem a importância que as autarquias podem ter e exercer, no âmbito 

do fomento e desenvolvimento desportivo. 

 

Sendo o desporto português de todos e para todos, é importante que o governo 

e as autarquias, o associativismo e a escola, compreendam que os objectivos 

só serão alcançados, no sector da vida nacional, se envolvermos e 

responsabilizarmos a generalidade da população, na concepção e execução da 

política de âmbito local, regional e nacional que pretendam levar à prática, e 

que assumam, de uma vez por todas, de que no desporto português só 

sobrevivem os mais fortes, facto que nos afasta cada vez mais de uma 

democracia (Araújo, 2001).  

 

Ao mesmo tempo o Estado deve garantir a leal concorrência entre a esfera 

pública, privada e associativa em relação aos bens e serviços, em que aparece 

com uma natureza complementar (Constantino, 2009). 

 

Falemos de seguida, de uma forma geral, sobre o desenvolvimento desportivo 

local, quer ao nível das instituições públicas/autarquias, quer ao nível das 

instituições privadas/Ginásios e Health Clubs. 

 

Acreditamos pela força dos factos, que o desenvolvimento desportivo de um 

Concelho ou uma Freguesia, entendido numa vertente qualitativa e 

quantitativa, precisa de uma clara intervenção do poder local (Gordinho, 2004). 

 

Melhorar qualitativamente o desporto em Portugal, tem de passar por elevar as 

condições de estímulo para a prática desportiva em geral, tendo como principal 

factor a qualidade da missão e vocação das autarquias, do enquadramento 
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técnico, com uma completa conjugação eficaz e eficiente das capacidades (ao 

nível de infra-estruturas, da ligação com o público, etc…) no sentido das 

motivações, interesses e necessidades ao nível de todos os escalões etários e 

níveis de práticas desportivas (Dias, 2002). 

 
Na organização do poder político em Portugal, são as autarquias que 

representam as estruturas do Poder, directamente ligadas ao quotidiano das 

populações, mantendo um grau de maior intimidade no respeitante ao viver e 

ao sentir de todos os seus munícipes (Constantino, 1990). 

 

Para tal, as autarquias deverão então definir a política desportiva para o seu 

concelho, centrada no valor das pessoas, atendendo às suas necessidades 

sociais e desportivas, porque esse é de facto o principal instrumento de 

desenvolvimento do desporto (Bernardo, 1999).  

 

Aumentar o número de praticantes e elevar o nível de acessibilidade dos 

cidadãos às práticas desportivas e aos seus benefícios é, para Bernardo 

(1999), o objectivo fundamental das políticas desportivas. As políticas de 

desenvolvimento regional levadas a cabo pelas autarquias devem ter como 

objectivo principal a satisfação das necessidades básicas das populações 

(desporto para todos). Não sendo o conceito de "necessidades básicas" um 

conceito estático, mas sim um conceito em constante mudança (Constantino, 

1995). 

 

Para além da falta de recursos financeiros, um dos principais problemas que se 

coloca actualmente na acção do Estado, tem a ver com a ineficácia do 

relacionamento e insuficiente cooperação entre os diversos governos e entre 

os vários organismos dos diferentes níveis de administração pública. 

Considera-se que há ainda, pouca disponibilidade mental e abertura para 

realizar mais sinergias e parcerias com outros organismos (até mesmo no 

interior dos mesmos) (Pereira, 2009). 

 

Para uma Autarquia, perspectivar culturalmente o desenvolvimento do desporto 

é desde logo qualificar qual o lugar que o desporto ocupa na vida de uma 
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comunidade. Criar mais e melhores condições de acesso e de prática 

desportiva, devem ser os motivos de maior atenção (Constantino, 1990). 

 

O Estado, define na Lei das Atribuições e Competências das Autarquias, 

através do Decreto-Lei nº 159/99 de 14 de Setembro, no art.º 1º, Capítulo I 

(Princípios Gerais), o seguinte: “a presente lei estabelece o quadro de 

transferências de atribuições e competências para as autarquias locais, bem 

como a delimitação da intervenção da administração central e da administração 

local, concretizando os princípios da descentralização administrativa e da 

autonomia do poder local.” No ponto n.º 1 do art. 13º (Atribuições aos 

Municípios), no Capitulo II (centrado essencialmente na delimitação das 

atribuições e competências em geral), é afirmado que os municípios dispõem 

de atribuições nos seguintes domínios: alínea, (…) f) Tempos Livres e 

Desporto. Também no art.º 21º (Tempos Livres e Desporto), no Capitulo III da 

mesma Lei (Competências dos Municípios), está presente que “é da 

competência dos órgãos municipais o planeamento, a gestão e a realização de 

investimento públicos…”, (…) alínea b) as instalações e equipamentos para a 

prática desportiva e recreativa de interesse municipal (ponto n.º1); e que “ É 

igualmente da competência dos órgãos municipais: alíneas, (…) b) apoiar 

actividades desportivas e recreativas de interesse municipal; c) apoiar a 

construção e conservação de equipamentos desportivos e recreativo de âmbito 

local (ponto n.º2) (Meirim, 2000). 

 

Ainda respeitante ao quadro de competências das autarquias, assim como ao 

regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e freguesias, o 

Decreto-Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, no art.º 64º, Secção II (Câmara 

Municipal), refere que: “compete à câmara municipal no âmbito da organização 

e funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente: alínea o),(…) 

Deliberar sobre a concessão de apoio financeiro, ou outro, a instituições 

legalmente constituídas pelos funcionários do município tendo por objectivo o 

desenvolvimento de actividades culturais, recreativas e desportivas (ponto 

n.º1); e que “compete à câmara municipal no âmbito do apoio a actividades de 

interesse municipal: alínea b) (…) apoiar ou comparticipar, pelos meios 
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adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, desportiva, recreativa ou outra (Meirim, 2000). 

 

Assim, constata-se que acima de qualquer situação, a autarquia deverá ter a 

consciência de que a actividade física é um bem essencial para os seus 

munícipes, sendo esta apoiada por diversos diplomas legais (Dias, 2008). 

 

Deve haver portanto, uma vasta promoção, desenvolvimento e apoio a 

projectos que induzam o cidadão, e neste caso particular a pessoa idosa, a 

uma prática regular da actividade física desportiva, numa perspectiva de saúde 

e bem-estar e o apoio a projectos que, numa perspectiva de desporto para 

todos, possam ir ao encontro das populações de uma forma acessível, 

possibilitando-lhes momentos de vida activa (Homem, 2003).  

 

Existem dois pontos onde as lacunas são imensas e o “esquecimento” 

imperdoável, sendo mais ou menos comum aos municípios em geral: 

 o apoio a projectos de alargamento da prática desportiva a cidadãos 

portadores de deficiências físicas; 

 o desenvolvimento de projectos de prática de AF/EF e mesmo 

desportiva voltada para os idosos; 

Tem de haver uma atitude municipal de diversificação de actividade física 

formativa de modo a integrar práticas desportivas que vão ao encontro das 

necessidades e características de grupos sociais bem definidos, numa lógica 

voltada para a saúde (Homem, 2003). 

 

O desporto ao nível das autarquias locais tem o futuro garantido, considerando 

que a prática desportiva que se verifica ao nível local, com as suas diferentes 

formas de expressão, associadas às actuais aspirações e expectativas da 

população, dá-nos a certeza que o desporto no seio das autarquias locais será 

cada vez mais de uma importância extrema. Contudo, não devemos esquecer 

que estas, por si só, terão mais dificuldades em cumprir as suas missões, pelo 

que devem cimentar e incrementar parcerias estratégicas que aumentem a 

qualidade e a quantidade dos seus projectos. A este nível deveremos 

considerar principalmente os seguintes parceiros (Pereira, 2009): 
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 Associativismo desportivo; 

 Estabelecimentos de ensino não superior; 

 Administração central desportiva; 

 Estabelecimentos de ensino superior, quando for possível; 

 Instituições particulares de solidariedade social; 

 Outras entidades privadas. 

 

Nunca é demais referir e realçar a importância inigualável da função social 

desempenhada pelos clubes e colectividades que, através do desporto, 

contribuem para o desenvolvimento da nossa sociedade (Pereira, 1998). 

 

Mas existem várias entidades privadas (Ginásios/Health Clubs) também 

direccionadas para a prática de actividade física, sem carácter profissional e 

mais orientadas para o desporto para todos, passando pela saúde e pelo 

aumento da qualidade de vida dos praticantes. 

 

A indústria do Fitness em Portugal iniciou-se há cerca de 20 anos e desde essa 

altura tem vindo a assumir um crescimento muito grande. Cada vez mais, a 

nossa população começa a estar mais informada sobre esta área de negócio e 

a consciencializar-se da importância da AF nas suas vidas (Santos, 2008). 

  

São considerados ginásios, segundo a legislação em vigor (Meirim, 2002, 

p.549): “os estabelecimentos abertos ao público, que integram uma ou mais 

salas destinadas à prática de actividades físicas e desportivas e respectivas 

instalações de apoio, podendo ainda ter instalações complementares e 

equipamentos específicos, nomeadamente as saunas, banho turco e outros 

que se destinam à prática individual ou colectiva de actividades físicas ou 

desportivas, supervisionadas ou não, orientadas para a melhoria da aptidão 

física, da saúde, da qualidade de vida ou treino das qualidades físicas”. Com o 

passar do tempo o termo ginásio passou a ser conhecido por Health Club em 

que a par do produto passávamos a ter outro tipo de serviços disponíveis, 

passando pelas aulas específicas para as necessidades dos clientes; Personal 

Training; solus per aqua (SPA); restaurante; bar e alguns serviços mais 
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especializados como por exemplo, nutricionista e fisioterapeutas (Santos, 

2008). 

 

Os Ginásios/Health Clubs são, sem dúvida, umas das novas formas de 

participação em programas de EF, principalmente em meios mais urbanos. 

Eles estão em plena expansão e têm vindo a adaptar-se aos novos estilos de 

vida das sociedades industrializadas colmatando as novas necessidades 

sociais (Filipe, 2007). 

 

No sector dos Ginásios/Health Clubs, o aumento da oferta tem também sido 

substancial. A AGAP (Associação de Empresas de Ginásios e Academias de 

Portugal) tem vindo a recolher alguns dados sintomáticos: “já em 2004 a 

Marketest (consumidor) apontava para um número de frequentadores de 1,396 

milhões; segundo a Deloitte & Touche, o mercado emprega mais de 25 mil 

pessoas e já tem um valor total de 310 milhões de euros. Tais dados 

correspondem, natural e necessariamente a uma maior “base” de 

clientes/praticantes” (Oliveira & Castro, 2008, p. 470). 

 

De facto, começam agora, embora lentamente, a surgir modalidades 

específicas e orientadas para a população idosa, nomeadamente dentro das 

empresas já existentes que abarcam o mercado do Fitness. 

 

Tal como referido anteriormente, com o aumento da população idosa, 

implementar programas específicos e bem orientadas para esta faixa, torna-se 

cada vez mais determinante. 

 

Se reflectirmos bem sobre toda a reestruturação que a sociedade tem vindo a 

sofrer, nomeadamente no que diz respeito à população idosa, poderemos 

afirmar com certeza que estes serão uma nova realidade a incluir em diferentes 

sectores como por exemplo o caso dos Ginásios/Health Clubs. São indivíduos 

que têm muito tempo livre, podendo frequentar a qualquer hora os 

Ginásios/Health Clubs, colmatando os espaços de tempo com menos afluência 

de clientes. 
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Qualquer “empresa” só poderá sobreviver se “alguém” estiver interessado nos 

serviços por ela produzidos e a terceira idade é cada vez mais um público que 

paga para ter saúde, para viver mais e melhor (Dias, 2006). 

 

Numa sociedade onde o estilo de vida é caracterizado por indivíduos 

sedentários, debilitados e apressados e à medida que os benefícios inerentes à 

prática se tornam visíveis, os comportamentos relacionados à prática regular 

de AF/EF em Ginásios/Health Clubs têm vindo a alterar-se com o decorrer dos 

tempos. A grande divulgação dos benefícios de uma prática regular acabou por 

originar um aumento da procura do produto, e consequentemente, surgiu a 

necessidade de aumentar a oferta (Pedragosa & Correia, 2006). 

 

A proliferação de Health Clubs desencadeou uma forte concorrência, o que 

incentiva uma crescente exigência de mais e melhor qualidade numa 

sociedade onde a informação é constante. As equipas de gestão têm de ser 

formadas com profissionais capazes de definir e desenvolver estratégias no 

sentido de responderem com eficácia aos problemas que surgem nestes 

espaços, de forma a se aproximarem o mais possível das expectativas criadas 

pelos clientes. Os responsáveis pela gestão devem estar aptos a aprimorar as 

técnicas de recolha de informação e a utilizá-las mais frequentemente, no 

sentido de obter informação fidedigna em espaços de tempo curtos para se 

poder trabalhar com elevada fiabilidade (Pedragosa & Correia, 2006). 

 

Neste sentido, os aspectos funcionais de Health & Fitness alicerçam-se em 

vários cenários e seguem diferentes papeis que um bom gestor deve estar 

habilitado, tais como (Gonçalves, 2008): 

 Promoção: actividades que incluem publicidade, marketing, relações 

públicas, angariações de sócios entre outras actividades que possam 

criar uma imagem aprazível do clube; 

 Programas: actividades que abarcam Fitness, testes de prescrição e 

testes de nutrição, aulas, seminários e workshops.  

 Gestão: actividades que envolvem supervisão, financiamento, 

administração, seguros, etc… 
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Assim, face à conjugação do crescente aumento da população idosa e à 

proliferação de Health Clubs, parece-nos importante refletir sobre os programas 

de AF/EF que têm vindo a ser implementados, quer nas instituições públicas, 

quer nas entidades privadas, bem como, quais as modalidades que vão 

surgindo direccionadas cada vez mais para a população idosa. 

 

2.3.1. Programas Desportivos de Actividade Física para a 3ª Idade 

 

Tal como temos vindo a referir, o melhor antídoto para prevenir os efeitos 

nocivos do envelhecimento parece passar por manter padrões de vida activos. 

A participação em programas estruturados de AF/EF transforma-se, assim, 

numa questão essencial de saúde e bem-estar do idoso (Guedes, 2001). 

 

A actividade, seja ela de que tipo for, parece ser melhor remédio para a velhice, 

(Dias & Afonso, 1999) surgindo assim uma necessidade de oferecer à 

população idosa vários programas de AF/EF, de modo a que todos tenham 

acesso. 

 

A transformação com sucesso de uma população de vida activa onde o 

exercício, o movimento e o desporto sejam inseparáveis da vida de todos, é 

uma ideia central para os que acreditam que a AF/EF pode conferir benefícios 

aos cidadãos de todas as idades. É para isso necessário uma maior atenção a 

este problema aumentando e dinamizando programas de actividade física 

diversificados, procurando uma frequente percepção dos munícipes sobre a 

necessidade de se adoptarem rotinas de vida onde a exercitação esteja 

inserida (Constantino, 1999).  

 

Face à política desportiva do governo (se é que esta existe), devemos começar 

o processo de planeamento, transformando os planos específicos em 

programas e estes, em projectos desportivos municipais, sem esquecer que, 

tudo isto penderá ao lado dos diferentes parceiros tais como clubes, ensino, 

pais, hospitais, instituições diversas, sem esquecer dos organismos privados 

(Dias 2002). 
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“È indispensável que a política desportiva do município opte por acções 

estimulantes, que garantam a respectiva solidez e sustentabilidade” 

(Constantino, 1999, p.122). 

 

A administração pública local não pode deixar de intervir neste âmbito, com o 

intuito de fazer cumprir uma das normas constitucionais que garante que “todos 

têm direito à cultura física e ao desporto”, mas está longe do que seria 

desejável e as instituições privadas associativas ou com fins lucrativos também 

não estão a garantir tal objectivo (Pereira, 2009). 

 

Apesar de se constatar que existe ainda muita carência de projectos orientados 

para esta faixa etária, os programas de AF/EF com idosos têm vindo a ganhar 

uma maior expressão. Agências governamentais e não governamentais têm 

vindo a pensar nas necessidades destes grupos da população e as respostas 

aos seus problemas (Marques, 1999). 

 

Num estudo realizado em 300 lares, pela Associação Portuguesa do 

Consumidor (DECO, 1997), em Portugal, constatou-se, por exemplo, que estas 

instituições carecem de programas de animação. A DECO defende que é 

“importante que haja espaços interiores e exteriores para a prática de algum 

exercício, nem que seja um breve passeio”. Há necessidade de criar meios que 

permitam o aumento da participação desportiva da população, 

designadamente, para os que não praticam nenhuma actividade física ou 

desportiva (Eper Di Cesare, 2001)15 

  

Em relação à AF/EF nos Ginásios/Health Clubs, esta tem aumentando o seu 

número de praticantes de todos os estratos etários, sendo que aqueles 

orientados para a 3ª Idade incluem fundamentalmente exercícios aérobios e 

exercícios de musculação, seja em meio terrestre ou em meio aquático 

(Correia & Gonçalves, 2004). 

  

Por exemplo, a hidroginástica tem sido apontada como uma das modalidades 

mais apropriadas para a população idosa, na medida em que, segundo Oliveira 

                                                 
15

 (cit por Martinez Aguado, 2003, p. 12) 
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e Passos (2003), o exercício dentro de água é mais seguro porque as forças 

aplicadas sobre as articulações ficam bastante reduzidas. Assim existem 

inúmeras vantagens no exercício aquático para pessoas idosas (Dias & Afonso, 

1999). 

 
A dança é também outra modalidade em voga neste escalão etário, pois para 

além de ser uma actividade física por excelência, acrescenta a componente 

artística e comunicativa, pelo que tem efeitos físicos, psicológicos e sociais 

benéficos para os idosos. Apesar de haver vários tipos de dança, aconselha-se 

a dança tradicional para os idosos, justificado pela simplicidade coreográfica, 

motora e rítmica, sendo uma forma de expressão que ajuda os idosos a 

encontrar a sua cultura através do corpo e do movimento (Varregoso & 

Batalha, 1999). 

 

Compreendendo e vivenciando a dança, a pessoa de qualquer faixa etária 

experimenta uma enorme sensação de bem-estar, além de facilitar a 

percepção de si mesma, pois ao experimentar os sentimentos através do 

movimento ritmados, permite uma maior consciencialização do que ocorre no 

corpo em todos os níveis (Mazo & Lopes & Benedetti, 2001). 

 

O Tai-chi é actualmente também uma das modalidades bastante praticada e 

recomendada aos escalões etários mais velhos. 

 

É a arte do movimento, e as suas técnicas transmitem suavidade elaborada 

através dos gestos dos braços e pernas. Como a maioria das artes marciais, o 

idoso encontra nesta actividade física, a oportunidade de exercitar através dos 

seus inúmeros movimentos e objectivar a melhoria da respiração, da postura e 

do equilíbrio (Guedes, 2001).   

 

O yoga tem sido também adaptado à 3ª Idade. É uma modalidade que esteve 

sempre presente em todas as actividades sociais, religiosas ou de outro teor, 

na vasta, variada e rica cultura indiana (Figueiredo, 2008). 
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Melhorar a qualidade de vida é um objectivo do Yoga, não só para os idosos, 

como para todos os que praticam. Ao prescrever qualquer exercício físico e/ou 

actividade física direccionada para os gerontes, deve-se levar em conta o 

declínio biológico e psicológico decorrente do envelhecimento, que é agravado 

pelo sedentarismo e múltiplas sócio-ambientais e de hábitos não saudáveis de 

vida. É necessária uma rotina específica de fácil execução, mantendo a 

essência do Yoga com exercícios físicos voltados para a melhoria e 

manutenção da autonomia funcional e independência física dos idosos. O Yoga 

trabalha os seguintes componentes da condição física do idoso (Batista & 

Dantas, 2003): 

 Flexibilidade; 

 Equilíbrio; 

 Resistência muscular; 

 Força. 

 

Uma outra modalidade também muito frequentada pelos idosos, é a ginástica 

de manutenção, que compreende uma série de exercícios que solicitam 

diferentes componentes da aptidão física, ou seja a resistência, a força, a 

flexibilidade e a destreza. Esta modalidade não precisa de muito material e 

pode ser praticada em qualquer lugar mesmo ao ar livre individualmente ou 

colectivamente. Trata-se talvez de uma das formas de actividade física mais 

adaptáveis, e, consequentemente das que melhor se adaptam a todas as 

situações em qualquer idade. No caso particular do idoso, o professor 

encarregue pelo treino em conta as particularidades morfológicas e médicas e 

conhecer as limitações delas decorrentes (Thiebauld & Sprumont, 2005).  

 

Assim uma variedade de actividades podem ser apresentadas e desenvolvidas 

neste escalão etário mais velho, é apenas necessário conhecer as 

características dos idosos e trabalhar segundo as suas capacidades, 

necessidades e interesses (Lorda, 1995). 

 

Todos os programas de actividade física, deverão ser unificados às 

necessidades dos cidadãos e devem enquadrar todas as tipologias de práticas 
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físicas e desportivas que cumpram a satisfação da procura e a qualidade 

percebida, pelos que participam nesses programas (Constantino, 1994). 
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2.4. Oferta e Procura de AF/EF para a 3ªidade 

 
 
No contexto actual de um mercado, com o aumento da concorrência e 

consequente necessidade de mudança e inovação, as organizações e os 

indivíduos têm necessidade de estar constantemente à procura da melhor 

forma de se adaptarem mutuamente. A inovação nasce assim como resposta 

às mudanças que vão acontecendo no seio da nossa sociedade (Rubing, 

2004). 

 

A inovação inicia-se com um esforço de visão partilhada, futurista e capaz de 

identificar oportunidades. Como diria Gaston Berger, é uma tentativa constante 

de ver longe e com amplitude, analisar em profundidade, arriscar e pensar no 

desenvolvimento humano. O problema é que quase sempre a inovação acaba 

por se transformar num produto e jamais num processo que passa a fazer parte 

da vida das organizações (Pires, 2004). 

 

O estudo ou pesquisa de mercado é uma actividade desenvolvida com base na 

recolha de informações, para responderem a duas informações fulcrais, 

segundo Reis & Moreira (1993)16: 

 Informação que ajude a tomada de decisão em qualquer sistema 

(empresa; organização não lucrativa; partido político; etc.); 

 Alargamento do corpo conceptual existente, no âmbito das Ciências 

Sociais e Humanas; 

 

Uma ligação eficaz entre produtores e consumidores de serviços e bens, faz 

parte de qualquer sociedade moderna. Para que quem produz possa ir de 

encontro às existências daqueles que consomem. Entender e qualificar a 

realidade para escolher a melhor ocasião de acção e avaliar o potencial 

mercado são as chaves para o êxito de qualquer plano organizacional, mas o 

acesso à informação nem sempre é fácil e os recursos para sua obtenção são 

por vezes dispendiosos. A figura 5, representa de uma forma integrada, o 

design do que entendemos ser um estudo de mercado (Colaço, 2006): 

                                                 
16

 (cit. por Colaço, 2008, p.35) 
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NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DO MERCADO 

 

Hábitos de consumo e compra 

 Motivação para a compra 

  Evolução do mercado 

   Nível de satisfação do cliente 

 

                     EMPREENDEDOR/GERENTE 

  DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

      OFERTA DE BENS E SERVIÇOS 

 

Figura 5 - Esquema dum estudo de mercado (Fonte: Colaço, 2008, p.50) 

 

O protótipo da sociedade de mercado obriga-nos a olhar todo o processo de 

gestão, dentro de uma lógica de optimização de recursos e satisfação da 

procura. A aposta em segmentos específicos, o aumento da qualidade dos 

serviços e a diminuição do seu custo, são factores a ter em conta no 

planeamento e organização de qualquer serviço. O objectivo é permitir antever 

 

“Design” experimental 

Tipo de amostragem 

Dimensão da amostra 

Entrevista/Questionário 

Análise e tratamento dos 

dados 

Conclusões 

Controlo e avaliação 

 

 

 

Definição do Problema 

Objectivos do Estudo 
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um futuro sustentado, em que a oferta esteja dimensionada à procura, com 

garantias de efectiva utilização e rentabilidade económica (Sarmento, 2005).   

 

Sem considerar como uma definição, planear consiste em afastar o mais 

possível a improvisação, organizando, na medida do possível, de uma forma 

sequencial e estruturada, o decorrer dos acontecimentos, tendo como propósito 

atingir os fins, os objectivos ou metas previamente determinadas (Juan, 1997).  

  

Porque é através de um planeamento bem estruturado que advêm as 

respostas ao mercado que queremos atingir (Juan, 1997), iremos abordar de 

seguida os conceitos de oferta e a procura, cujas definições são bastante 

importantes para qualquer desenvolvimento desportivo de um concelho, 

freguesia ou entidade privada. 

 

“A oferta desportiva de determinada região depende de vários factores, dos 

quais destacamos a existência de condições materiais e a dinâmica estrutural e 

relacional das entidades que lhe estão associadas” (Calão, 2003,p.33). 

 

A oferta desportiva passou a actuar a partir de outros centros que não apenas 

o clube desportivo, e a procura a ter origem em faixas etárias que não apenas 

os jovens (Constantino, 2009). 

 

Vão existindo sinais positivos provenientes de vários sectores da sociedade 

portuguesa que apontam que estamos a evoluir no bom caminho. Contudo, 

estudos recentes realizados à escala da União Europeia continuam a 

demonstrar que Portugal, no contexto dos 15 e 25 países membros desta 

organização (em 2003 e 2004), continua ainda a figurar nos últimos lugares, no 

respeitante a hábitos de prática desportiva da população (Pereira, 2009). 

 

Neste sentido e da literatura por nós consultada, o estudo de Salomé Marivoet 

(2001), sobre os “Hábitos Desportivos da População Portuguesa” projecta uma 

série de dados que consideramos essenciais dentro desta temática. O estudo 

englobou uma da população portuguesa entre os 15 e os 74 anos de idade, 23 

em cada 100 portugueses afirmaram praticar desporto ou uma actividade física, 
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destes 3% mostraram o desejo de iniciar a prática de outras modalidades 

(Procura Potencial). Em relação à população não praticante, 4% manifestou o 

desejo de iniciar a prática desportiva (Procura não satisfeita). Os restantes 73% 

não apresentam qualquer intenção face à procura desportiva, conforme mostra 

a figura 6. 

 

 

 

   

 

 

Figura 6 - Comportamento da população face ao desporto – 1998 (Fonte: Marivoet, 2001,p.13) 

 

Quando a autora analisou a participação desportiva em função da idade, esta 

revelou ser inversamente proporcional, ou seja, são os jovens os que praticam 

mais desporto, assim como um desejo superior para iniciar a prática de outras 

modalidades (Procura Potencial). Assim, a autora observou uma quebra na 

participação desportiva a partir dos 35 anos, registando-se valores em cada 

grupo etário abaixo da média nacional (23%) (Quadro 11). 
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Quadro 11 - Procura Desportiva segundo a idade (Fonte: Marivoet, 2001,p.55) 

  

Idade Participação Procura 

Potencial 

Participação 

Organizada 

Procura 

Não Satisfeita 

Procura 

15-19 51 8 34 5 56 

20-24 41 7 24 11 52 

25-34 29 5 15 7 36 

35-44 20 2 9 4 24 

45-54 13 - 6 2 15 

55-64 9 1 5 2 11 

65-74 3 - - 1 4 

Média Nacional 23 3 13 4 27 

 

Adicionalmente, quando a autora analisou a prática desportiva segundo o 

género, constatou que os homens continuam a praticar, proporcionalmente, 

mais desporto do que as mulheres, tal como demonstra exposto no quadro 12. 

Assim, enquanto 34 em cada 100 homens dos 15 aos 74 anos desenvolvem 

uma actividade desportiva, em cada 100 mulheres, dentro do mesmo grupo 

etário, apenas 14 praticam desporto. 

 

Ainda em relação ao género, enquanto o Futebol aparece como a modalidade 

mais praticada pelos homens, seguida do atletismo e da natação, nas 

mulheres, a Natação passa a ser a modalidade mais praticada, seguida das 

danças e ginástica (Marivoet, 2001). 

 

Quadro 12 - Procura desportiva segundo o sexo (Fonte: Marivoet, 2001,p.51) 

 

 Participação Procura 

Potencial 

Participação 

Competição  

Federada 

Participação 

Organizada 

Procura 

Não Satisfeita 

Procura 

Masculino 34 4 8 18 2 36 

Feminino 14 2 1 8 7 21 

Média 

Nacional 
23 3 4 13 4 27 

 

“O futebol é a modalidade desportiva mais praticada pelos indivíduos até aos 

44 anos de idade. A partir desta idade, a Natação surge como a primeira 

modalidade nos grupos etários entre os 45 e 64 anos, e a ginástica, entre os 65 

e os 74 anos” (Marivoet, 2001,p.77). 
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Por fim, no que concerne aos resultados da prática desportiva e abandono 

segundo o grupo social (Quadro 13), a autora verificou que os estudantes são 

aqueles que apresentam o valor mais elevado de Participação Desportiva, de 

Procura Potencial e de Procura Não Satisfeita. Por oposição, as domésticas e 

os reformados são os grupos sociais que apresentam os valores mais baixos 

de Participação Desportiva.  

Quadro 13 - Procura Desportiva segundo a condição profissional (Fonte: Marivoet, 2001,p.61) 

 
Condição Profissional Participação Procura 

Potencial 

Procura 

Não Satisfeita 

Procura 

Exerce actividade remunerada 25 3 5 30 

Estudante 58 10 8 66 

Doméstica 3 - 3 6 

Desempregados 22 3 5 27 

Reformados 6 - 1 7 

Média Nacional 23 3 4 27 

 

“Os indicadores desportivos registados nas domésticas e nos reformados 

denotam a ausência de experiência desportiva nas mulheres, na população 

idosa, e sobretudo, nas mulheres das gerações mais velhas, enquanto os 

Activos apresentam uma Participação Desportiva de 25%, valor superior à 

média nacional (23%) ” (Marivoet, 2001,p.61). 

 

Conforme Trucco (1992)17, uma análise da procura desportiva varia muito em 

função do local, visto que a cada cidade corresponde um estilo de vida 

característico.  

 

Cada vez mais assistimos a um quadro de novas realidades e exigências, a 

valorização do tempo livre e das capacidades crescentes que o desporto 

comporta na veiculação de novas necessidades sociais, sendo elas, o culto do 

corpo, o bem-estar físico, social e psíquico, a saída das rotinas do dia-a-dia e 

muitas outras, exigem uma organização desportiva mais diversificada, assente 

em graus de exigência mais diversificados (Calão, 2003). 

 

                                                 
17

 (cit. por Caramez e Rodrigues, 2004, p.111) 
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E esta preocupação não reside apenas nas instituições públicas, várias 

organizações de fitness têm tentado, com várias técnicas de marketing e 

gestão perceber e compreender os consumidores do desporto para assim 

conseguirem reais vantagens competitivas, mais e melhores clientes 

(Gonçalves, 2008). 

 

E porque o desporto cada vez mais é praticado por todas as idades ou 

condições e sem este a vida seria muito menos vivida e alegre, deixemos aqui 

uma última frase de João Cabral de Mello Neto, citado por Bento (2009, p.186). 

Pratica-se desporto: 

 

“Porque é muito mais espessa 

a vida que se desdobra 

em mais vida… 

Porque é muito mais espessa 

a vida que se luta 

cada dia, 

o dia que se adquire 

cada dia.” 
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III – Objectivos e Hipóteses 
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3.1. Objectivo Geral 

 

Analisar a oferta e a procura de actividades físicas e desportivas da população 

idosa, no Concelho de Valongo. 

3.2. Objectivos específicos 

 

OB1. Caracterizar a oferta desportiva direccionada para a população idosa, das 

instituições do Concelho de Valongo. 

 

OB2. Identificar e caracterizar os hábitos e a procura desportiva da população 

idosa do concelho de Valongo.  

 

OB3. Estabelecer a relação existente entre a procura e a oferta desportiva para 

a população idosa, no concelho de Valongo, pública e privada. 

3.3. Hipóteses 

 

HP1. As instituições públicas e privadas do Concelho de Valongo, não 

oferecem actividades físicas e desportivas direccionadas para a população 

idosa. 

 

HP2. A população idosa do Concelho de Valongo, não realiza regularmente 

actividades físicas e desportivas. 

 

HP3. A oferta que é dada pelas instituições do Concelho de Valongo, não vai 

de encontro às expectativas e motivações da procura de actividades físicas e 

desportivas, da população idosa. 
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IV – Material e Métodos 
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4.1. Introdução 

 

“Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para as 

questões propostas, utilizando métodos científicos” (Marconi & Lacatos, 

1990,p.15) 

 

O método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 

segurança e economia, permite alcançar o objetivo, trançando o caminho a ser 

seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista (Marconi & 

Lacatos, 1986,p.41). 

 

Neste capítulo, iremos proceder à uma descrição metodológica, passando pela 

caracterização do Universo de estudo e respetiva amostra, métodos e 

instrumentos adoptados. Consideramos assim necessário apresentar de forma 

sucinta o tipo de estudo que estamos a desenvolver: 

 

 Sob o ponto da forma de abordagem do problema, é uma pesquisa 

quantitativa, dado que pressupõe que tudo pode ser quantificável, o que 

significa que traduz em números, as opiniões, atitudes, informações para 

as classificar e depois analisar; 

 Em relação ao tipo de investigação empírica, podemos classificá-la 

como uma investigação aplicada, pois pretende descobrir factos novos 

(dados empíricos) para testar hipóteses feitas de uma teoria que pode 

no médio prazo ter aplicações práticas; 

 Em relação ao método utilizado, o nosso estudo subdivide-se em dois 

grandes hemisférios – a oferta e a procura – e por isso obriga-nos a 

procedimentos metodológicos diferentes, uma vez que no caso da oferta 

esta coincide com o universo em estudo. Assim relativamente à procura 

utilizaremos, para composição da amostra, o “método de amostragem 

casual” (também designado por “método de amostragem simples”) em 

que, quando se retira uma amostra de n casos a partir do Universo com 

N casos, todas as amostras possíveis de tamanho n deverão ter a 

mesma probabilidade de serem retiradas do Universo (Martins, 2002). 

Este método insere-se dentro dos métodos probabilísticos. 
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Esta breve introdução, serve também para justificar a subdivisão em termos de 

apresentação, com a distinção de procedimentos metodológicos em relação à 

procura e a oferta desportiva para a terceira idade. 
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4.2. Caracterização do Universo de estudo 
 

O nosso universo de estudo centrou-se no Concelho de Valongo que se 

enquadra na Região Norte e no Distrito do Porto, que é composto por 18 

Concelhos. É constituído por 5 freguesias, designadamente, Alfena, Campo, 

Ermesinde, Sobrado e Valongo, esta última freguesia capital do Concelho. 

Abrange uma área de 75,7 Km2, está limitado pelos Concelhos de Santo Tirso, 

Maia, Gondomar, Paredes e Paços de Ferreira e, de acordo com o Anuário 

Estatístico da Região Norte 2008, teria, em 2008, 97.138 habitantes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Concelho de Valongo. Fonte (Câmara Municipal de Valongo) 

 

Neste Município, é notória a dicotomia Campo/Cidade, sendo possível, numa 

curta distância, deixar um cenário tipicamente urbano e recuar ao genuíno 

mundo rural. 

  

 

 

 
 
  
 

Figura 8 – Fotografias referentes ao Concelho de Valongo. Fonte: (Mendes, 2010).  

 



Caracterização da oferta e procura de actividade física e desportiva para a 3ª Idade no Concelho de Valongo 

 

72 

 

O Concelho de Valongo registou um aumento populacional de 16% no período 

compreendido entre 1991 e 2001, tendo passado de 74.172 habitantes para 

86.005.  

No quadro 14, podemos ver a população residente entre 2001 e 2008, no 

Concelho de Valongo. 

Quadro 14 - Alguns Indicadores Genéricos dos Concelhos do Grande Porto (2008) (Mendes, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos constatar este Concelho continua a registar um forte aumento 

populacional em 2008. 

 

Todavia, uma análise do quadro seguinte (Quadro 15) permite verificar que 

existem, a este nível, acentuadas diferenças entre as 5 freguesias do 

Concelho. 

 

Quadro 15 – Alguns Indicadores Genéricos das freguesias do Concelho de Valongo (2001) 

(Mendes, 2010).  

 

 

 

 

 

Salienta-se a freguesia de Ermesinde como a mais populosa - concentra cerca 

de 45% da população concelhia - e é a menos extensa. 
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Relativamente à freguesia sede de Concelho – Valongo – é, em termos de 

dimensão geográfica e de população, a 2ª maior, com uma área total de 21,8 

Km2 e 18.698 habitantes, apresentando, no entanto, uma densidade 

populacional de 859,1 hab/Km2, inferior à registada na freguesia de Alfena, 

onde residem 1227 habitantes por Km2. 

 

Vários indicadores continuam a confirmar (Quadro16), que o Concelho de 

Valongo é um Concelho jovem, não obstante a tendência de envelhecimento.  

 

 Quadro 16 – Comparação de Indicadores Demográficos no Grande Porto (2008) (Mendes, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, o índice de envelhecimento continua a registar um valor 

reduzido, na ordem dos 77,8%, o que significa que existem 77,8 idosos/as 

(com idade superior a 65 anos) por cada 100 jovens com idade inferior a 15 

anos. Apesar de ter aumentado relativamente ao registado em 2001 (56,4%), 

continua a ser manifestamente inferior à média nacional - em Portugal existiam 

104 idosos/as por cada 100 crianças (INE, 2008) e aos valores registados no 

Norte (88,6%), sendo o 3º mais baixo do Grande Porto, apenas superior ao 

da Póvoa de Varzim e Trofa. 

O índice de dependência de idosos, que traduz a relação entre a população 

idosa e a população em idade activa, é de apenas 18,3%, o 2.º mais baixo do 
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Grande Porto, o que significa que por cada 100 pessoas em idade activa (entre 

os 15 e os 64 anos) existem 18,3 idosos/as. Este valor destaca-se em relação 

ao valor registado no Norte (21,5%) e a nível nacional (25,2%) (Mendes, 2010). 

 

No quadro 17, podemos observar a população residente no Concelho de 

Valongo, por grupo etário. 

Quadro 17 – População Residente nos diferentes Concelhos do Grande Porto, por Grupo 

Etário (2008) (Mendes, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pela análise do quadro anterior, verificamos que o total de população residente 

no Concelho de Valongo em 31/12/2008 correspondia a 97138 pessoas, das 

quais 16129 (16,6%) são jovens com idade compreendida entre os 0 e os 14 

anos de idade e 11,7% da população tem idades compreendidas entre os 15 e 

os 24 anos. A idade entre os 25 e os 64 anos de idade é representada com 

58,8% e a população com idade igual ou superior a 65 anos representa 12,9% 

da população total, assumindo cada vez maior expressão. 

 

No que respeita à dimensão de género, verificamos que a população residente 

no Concelho de Valongo é maioritariamente feminina. 

 

No que respeita à faixa etária dos 25 aos 64 anos, apenas os concelhos do 

Porto e de Espinho registaram uma variação negativa. O Município de Valongo 
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registou o 2.º maior crescimento populacional neste grupo etário, a seguir ao 

Concelho da Maia. 

 

Também no grupo etário com idade igual ou superior a 65 anos se regista 

crescimento positivo na maioria dos Concelhos, sendo de destacar uma vez 

mais os Concelhos da Maia (+54,52%) e de Valongo (+48,94%). 

 

Efectivamente, e não obstante tratar-se de um Concelho jovem, o Município de 

Valongo não constitui excepção à tendência nacional e europeia de 

envelhecimento da população, assistindo-se, também ao nível concelhio, ao 

aumento da população com mais de 65 anos em detrimento da população 

jovem, que tem vindo a diminuir, bem como ao envelhecimento da população 

em idade activa. 

 

O fenómeno de envelhecimento demográfico no Concelho de Valongo está 

bem representado nas pirâmides etárias comparativas dos anos 2001 e 2008, 

apresentadas de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Pirâmide etária 2001 -2006 

 

Analisando a estrutura etária da população (Quadro 18) residente nas 

diferentes freguesias em 2001, uma vez que, como foi já referido, não existem 
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dados mais recentes desagregados por freguesia, verifica-se que Ermesinde é 

a freguesia mais envelhecida.  

 

Fizemos a análise da população residente por grupo etário e género, 

apresentado no Quadro 18. 

 

Quadro 18 - População residente por grupo etário e sexo, nas diferentes freguesias (2001) 

(Mendes, 2010).  

 

Como podemos constatar, Ermesinde tem uma população idosa que assume 

uma maior proporção relativamente à população total do concelho (11%) e, 

simultaneamente, os grupos etários 0-14 e 15-24 têm o menor peso (16,8% e 

14,7%, respectivamente). Por outro lado, nas freguesias de Campo e Sobrado 

sucede exactamente o contrário, pois são as freguesias onde o grupo etário 

mais baixo assume uma maior importância relativa na população total, 

enquanto o último grupo etário tem a menor proporção. 
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4.3. Caracterização da Amostra 
 

Em relação à Procura Desportiva 

 

No âmbito da procura desportiva, ambicionamos saber o que esperam os 

nossos idosos em relação à prática de actividade física e desportiva, dentro do 

concelho onde residem.  

  

A nossa amostra foi estatisticamente calculada, tendo por base os dados do 

Censos de 2001 do INE.  

 

O tamanho amostral foi calculado através do programa “Raosoft”, para um 

intervalo de confiança de 90%, com um erro amostral de 5%.  

 

A nossa amostra foi então, constituída por 268 idosos com idade igual ou 

superior a 65 anos, residentes no Concelho de Valongo, num universo de 

12.545 indivíduos.  

 

Em relação à distribuição da amostra, quanto ao género apresentamos no 

gráfico 3 os resultados. 

 

Gráfico 3 – Distribuição da amostra quanto ao género 
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Examinando o género, a amostra feminina representa 56% da amostra total 

mais 12 pontos percentuais do que amostra masculina representada com 44% 

(Gráfico 3). 

 

Fizemos a análise da população deste estudo por idades na qual 

apresentamos no Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição etária 

 

As idades deste estudo variam entre os 65 anos e os 103 anos, sendo que o 

maior número de inquiridos situou-se na faixa etária entre os 65 e os 69 anos, 

com 40 % da amostra total. A faixa etária entre os 75 e os 79 anos de idade é a 

menos representada, com apenas 16% (Gráfico 4). 
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Quanto ao grau de escolaridade da nossa amostra, podemos observar através 

do Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – grau de escolaridade 

 

Tendo em consideração o grau de escolaridade da nossa amostra, podemos 

constatar que 53% da população amostral tem o ensino primário completo e 

que apenas 1% apresenta o grau de mestre (Gráfico 5). Podemos também 

verificar que 9% da nossa amostra “não sabe ler nem escrever” e 20% têm o 

ensino primário incompleto.  
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Quanto à situação profissional em que se encontram os nossos idosos, os 

resultados estão apresentados no Gráfico 6. 

 

 

 

Gráfico 6 – Situação profissional 

 

Pela análise do gráfico 6, podemos constatar que 94% da população amostral 

encontra-se na reforma e apenas 6% ainda no activo. 

 

Em relação ao número de idosos inquiridos por freguesia podemos observar no 

Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Distribuição da amostra (n.º de idosos) por freguesia 
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As freguesias com mais representatividade na nossa amostra, são: Ermesinde 

e Valongo, com respectivamente 30% e 32% da amostra total. Com uma 

percentagem mais baixa seguem-se as Freguesias de Alfena, Campo e 

Sobrado, muito semelhantes na sua representatividade da amostra total. 

 

Quanto à constituição do agregado familiar, está representado no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 – Constituição do Agregado familiar 

 

Através do gráfico 8, podemos observar que 49%, (quase metade da amostra) 

ainda vivem com o seu conjugue, mas também existe uma percentagem 

bastante grande de idosos a viverem sozinhos (23%).  

 

Em relação à Oferta desportiva 

  

Para dar resposta a um dos principais objectivos de estudo – oferta de 

actividades físicas e desportivas para a 3ªIdade – a investigação centrou-se 

na identificação e caracterização de programas de actividade física para idosos 

(PAFI), em 23 instituições (privadas e públicas) (quadro 19) de alguma forma 

ligadas à população idosa (ex: Lares e centros de dia) ou relacionadas com a 

oferta de actividades físicas à população em geral (Câmara; Juntas de 

Freguesia e Ginásios/Health Club), existentes no concelho de Valongo.  
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Quadro 19 – Instituições públicas e privadas que poderão oferecer PAFI (Fonte: CMV, 2008) 

 
 Designação Habitantes/Utentes ≥ a 65 anos 

 

 

 

Ginásios 

/ 

Health Club 

1- Alfa Gym (Alfena) ------------------------- 

2- ALG (Sobrado) ---------------------------- 

3- Atitude (Ermesinde) ---------------------- 

4- In Action (Ermesinde) --------------------- 

5- Perfectus (Ermesinde) ------------------- 

6- C.E.F.E. (Ermesinde) --------------------- 

7- Ponto de Equilíbrio (Ermesinde) ------- 

8- Play (Valongo) ------------------------------ 

9- 100% (Valongo) ---------------------------- 

10- Mais Energia (Valongo) ------------------ 

11- Academia de Artes Marciais Tigre 

Branco (Valongo) -------------------------- 

350 

Encerrou 

500 

1300 

350 

120 

120 

740 

100 

250 

 

50 

35 

Encerrou 

70 

Não sabe 

30 

10 

15 

75 

8 

20 

 

10 

    

 

 

 

Centros 

de dia 

e 

Lares 

12- Lar e centro de dia do centro social e 

paroquial de Alfena ---------------------- 

13- Centro de dia do centro social e 

paroquial de S. Martinho de Campo -- 

14- Centro de dia da Casa do Povo de 

Ermesinde ----------------------------------- 

15- Centro de dia do centro social e 

paroquial de Stº André de Sobrado --- 

16- Lar e centro de dia da Santa Casa de 

Misericórdia de Valongo ----------------- 

17- Lar S. Lourenço em Ermesinde -------- 

 

90 

 

26 

 

30 

 

20 

 

85 

90 

 

80 

 

18 

 

26 

 

15 

 

70 

75 

    

 

Juntas 

de 

Freguesia 

18- Junta de Freguesia de Campo --------- 

19- Junta de freguesia de Sobrado -------- 

20- Junta de freguesia de Ermesinde ----- 

21- Junta de freguesia de Alfena ----------- 

22- Junta de freguesia de Valongo -------- 

8.645 

6.685 

38.315 

13.665 

18.698 

760 

653 

4.207 

1.406 

1.503 

    

Câmaras 23- Câmara Municipal de Valongo  97.138 12.545 
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Em relação à oferta desportiva, não houve necessidade de proceder a uma 

quantificação da amostra, uma vez que esta coincide com o universo em 

estudo. Para este caso o nível de confiança é de 100%. 
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4.4. Instrumentos 

 

Procura Desportiva 

 

Para o estudo da procura, utilizamos como método de recolha de informação a 

entrevista pessoal e directa, com a administração de um questionário aos 

indivíduos participantes neste estudo (com idades superiores a 65 anos). Este 

instrumento de trabalho foi elaborado, tendo por base um questionário já 

validado, pertencente a um estudo de Marivoet (2001), sobre os “hábitos 

desportivos da população portuguesa”, contendo perguntas maioritariamente 

de escolha múltipla, do tipo fechadas e directas (Anexo I). Este questionário 

subdivide-se em duas partes: uma primeira pertencente aos dados de 

caracterização do indivíduo (quanto ao género; sexo; freguesia em que vive; 

grau de escolaridade, etc.) e uma segunda parte relativa aos seus hábitos 

desportivos. 

 

Depois de analisado o questionário elaborado pela socióloga Marivoet (2001), 

tivemos que adaptar o nosso questionário às características do nosso estudo e 

à facilidade do seu preenchimento, de forma a garantir a fidelidade e utilidade 

dos dados. Assim, na primeira parte, relativa aos dados de caraterização, o 

nosso questionário conteve apenas 6 das 12 perguntas originais.  

 

 De igual modo, a segunda parte referente aos hábitos desportivos, foi 

constituída por 19 questões das 40 retiradas do questionário original. Incluímos 

ainda duas questões não pertencentes ao questionário aplicado por Marivoet 

(2001): uma que pretendeu identificar a quantia monetária que os nossos 

idosos estavam dispostos a pagar para poder participar nos programas de AF 

ou quanto estariam dispostos a pagar por esta, sendo que a outra questão, 

esteve relacionada com as condições das instalações desportivas do Concelho 

de Valongo. 

Ainda relativamente à primeira questão (quanto paga por mês, nas actividades 

físicas que pratica?) podemos dizer que esta foi introduzida no questionário 

tendo em vista até que ponto, a questão monetária seria ou não uma barreira à 
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prática de actividade física. No que se refere à segunda questão (como avalia 

de forma geral, as condições existentes no Concelho de Valongo para a prática 

desportiva?), pretendemos avaliarmos as condições que o Município oferece 

aos seus habitantes e de que modo, estas se relaciona com a prática (ou não) 

da actividade física nos idosos.  

 

Assim, quer na 1ª quer na 2ª parte, retiramos algumas perguntas do 

questionário por consideramos menos pertinentes para com o nosso objectivo 

de estudo. 

Adicionalmente, algumas questões sofreram pontualmente ajustes na 

linguagem, que consideramos necessários tendo em conta o escalão etário em 

causa. 

 

O questionário permite-nos retirar um conjunto de informações relativas à AF 

na 3ªIdade: características da pratica desportiva; as razões para a prática e da 

não prática; as modalidades praticadas e pretendidas; os percursos desportivos 

e opinião sobre as instalações desportivas.  

 

O tratamento dos dados foi dividido em: praticantes, não praticantes e 

potenciais praticantes. 

 

Atendendo às alterações a que o questionário original foi sujeito, antes de 

iniciarmos a recolha de informação junto da nossa amostra, realizamos um pré-

teste para ajustarmos eventuais erros na estrutura e conteúdo do questionário. 

Para tal foram inquiridos 20 indivíduos com mais de 65 anos, com grau de 

escolaridade diferentes, a fim de obtermos um leque alargado de potenciais 

situações de incompreensão das questões. Assim, após este pré-teste, fizemos 

alguns ajustes na linguagem, visto muitos idosos não terem compreendido a 

natureza de algumas perguntas. 

 

Após a recolha de todos os questionários, não foram considerados dez 

questionários, pelo facto de os inquiridos terem menos de 65 anos de idade e 

porque considerarmos neste estudo, os indivíduos com mais de 65 anos de 

idade. Uma vez que apenas dez inquiridos se encontravam nessa posição, 
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achamos por bem extraí-los da nossa amostra, para que esta seja mais 

fidedigna e corresponda aos parâmetros da OMS (2002) de classificação do 

idoso segundo a idade. 

 

Oferta Desportiva 

 

Quanto à caracterização da oferta, utilizamos um questionário (anexo II), 

dirigido aos gestores, onde procuramos saber a realidade ao nível de 

programas de AF para a 3ª Idade nas instituições (privadas e públicas) no 

Concelho de Valongo. 

 

O questionário atrás referido, foi construído tendo por base um outro já 

elaborado e utilizado num estudo de doutoramento elaborado por Dias (2008), - 

“A qualidade percebida dos programas municipais de actividade Física pelos 

idosos das capitais de distrito portuguesas”. 

 

Procedemos a ligeiras modificações no questionário, tendo em vista os 

objectivos do estudo, no que se refere à oferta.  

Assim, neste questionário agrupamos as respostas nas seguintes dimensões: 

 Participantes do programa (duas questões); 

 Caraterísticas do (s) programa (s) (sete questões); 

 Locais da prática desportiva (uma questão); 

 Promoção e divulgação do programa (uma questão); 

 Verba total gasta por ano com o programa (duas questões); 

 Formação académica dos Professores (uma questão). 

Neste questionário apresentamos quatro perguntas de resposta aberta e 

quinze de resposta fechada, num total de dezanove perguntas. 
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4.5 Procedimentos 
 

4.5.1. Procedimentos iniciais 

 

Para dar prossecução ao nosso estudo, realizamos as seguintes etapas: 

 

1. Envio de um ofício dirigido aos responsáveis das Instituições acima 

referidas do Concelho de Valongo, de forma a solicitar autorização para a 

aplicação do questionário de caracterização das mesmas (Anexo III); 

2. Envio de um ofício dirigido ao responsável dos Lares/ Centros de Saúde / 

Centros de dia/ Academias/ Igrejas do Concelho de Valongo, de forma a 

solicitar autorização para a aplicação dos questionários à população idosa 

(Anexo IV); 

3. Envio de um ofício dirigido à Câmara Municipal de Valongo, a solicitar uma 

entrevista com o Vereador do Desporto, com vista a recolher informações 

sobre o Concelho (Anexo V). 

4. Solicitar autorização aos idosos, “in loco “, para usarmos posteriormente os 

dados recolhidos e informá-los que estes serão anónimos e confidenciais. 

 

Todos os responsáveis pelas instituições em causa, manifestaram-se 

disponíveis para a entrevista e autorizaram a aplicação dos questionários aos 

seus utentes. Apenas não obtivemos resposta de uma academia, na freguesia 

de Sobrado, devido ao encerramento da mesma. 

4.5.2.Procedimentos na aplicação dos questionários 

 

Realizamos as entrevistas, individualmente e oralmente a cada idoso. Todos os 

questionários foram aplicados por dois elementos do sexo feminino, 

possuidores da seguinte habilitação: 

1. Licenciada em Educação Física Saúde e Desporto; 

2. Estudante do Ensino Superior: 3º ano de Educação Física.  

 

Os questionários foram aplicados aleatoriamente aos idosos de todas as 

instituições públicas e privadas que constituem a nossa amostra, e ainda a 
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idosos que entrevistamos aleatoriamente na rua, nos centros de saúde e à 

saída das igrejas de cada freguesia. 

 

Os idosos mostraram-se na sua generalidade disponíveis para responder, 

embora se mostrassem sempre um pouco renitentes ao tema do estudo. 
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4.6. Procedimentos estatísticos 

 

Para o tratamento e análise de dados utilizamos as versões mais recentes dos 

programas Excel (programa de folha de cálculo no Microsoft Office system) e a 

versão “IBM SPSS Statistics 19” (Statiscal Package for the Social Sciences).  

 

Foi utilizada a estatística descritiva dos dados, designadamente, medidas de 

frequência e de tendência central, para a análise global dos dados sobre a 

caracterização da amostra para os testes de hipóteses. Com o objectivo da 

averiguar a existência de relação entre duas variáveis foi utilizado o teste do 

Qui-quadrado de independência implementado no software de análise 

estatística SPSS como descrito em Maroco (2007). Considerou-se uma 

probabilidade de erro de tipo I (α) de 0.05 em todas as análises inferenciais. 

 
O erro amostral máximo considerado foi de 5% para um grau de confiança de 

90%. 
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V – Apresentação dos Resultados 

 



Caracterização da oferta e procura de actividade física e desportiva para a 3ª Idade no Concelho de Valongo 

 

94 



Apresentação dos Resultados 

95 

Após recolha de todos os questionários aplicados à nossa população alvo, 

foram introduzidos todos as informações numa base de dados criada para o 

efeito, tendo em vista posterior análise. Assim, atendendo ao objectivo de 

estudo, caracterização da Oferta e a Procura de AF para a 3ª Idade no 

Concelho de Valongo, estruturamos este capítulo segundo os diferentes 

campos de estudo (OFERTA E PROCURA).  

 

A apresentação dos resultados quanto à oferta pretendeu essencialmente: 

 - Descrever e caracterizar os programas de actividade física dirigida para os 

idosos nas instituições públicas e privadas do Concelho de Valongo; 

 - Caracterizar a formação académica dos professores que dão aulas nos PAFI 

(Programas de Actividade Física para Idosos). 

 

Quanto à procura, a apresentação dos resultados foi estruturada em três 

fases:  

 1ª Fase - onde apresentamos os dados relativos à caracterização da 

população amostral face ao desporto, subdividida em: 

 
a) Praticantes, onde caracterizamos a sua prática desportiva; analisamos o 

grau de satisfação em relação aos professores e às instituições e 

descrevemos as principais razões que levam os idosos à prática de 

AF/EF; 

 

b) Não Praticantes, onde descrevemos as razões porque não praticam 

AF/EF e analisamos a interesse manifestado em iniciar esta mesma 

prática. 

 
c) Potenciais Praticantes, onde analisamos as modalidades mais 

pretendidas por aqueles que manifestavam interesse em iniciar a prática 

desportiva e por aqueles que manifestavam interesse por realizar novas 

modalidades. Apresentamos também os resultados quanto ao 

conhecimento dos idosos sobre os locais de prática desportiva. 
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2ª Fase - teve como o objectivo de averiguar a existência da relação entre 

variáveis, tais como a Prática/Gosto de AF, segundo a Idade/Género, onde 

utilizamos o teste de independência do Qui-quadrado para um grau de 

significância de 0,05.   

 

3ª Fase – consistiu em avaliar o grau de satisfação dos idosos residentes do 

Concelho de Valongo, em relação às condições existentes no concelho para a 

prática desportiva. 
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5.1. EM RELAÇÃO À OFERTA 

 

Em relação à oferta, após inquirimos todos os gestores das instituições 

públicas e privadas do Concelho de Valongo, que de alguma forma estão 

relacionadas com a população idosa, apresentamos no gráfico 9 quantas 

desenvolvem PAFI. 

 

Programas de AF para os idosos (PAFI) nas instituições públicas e 

privadas do Concelho de Valongo 

 

Gráfico 9 - Percentagem das instituições que desenvolvem PAFI 

 

Ao inquirimos todas as instituições públicas e privadas do Concelho de 

Valongo, constamos que 55% das instituições não oferecem aos seus 

habitantes/utentes PAFI. Existem, no entanto 45% que desenvolvem este tipo 

de programas, que vamos de seguida caracterizar. 
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Em relação às instituições que desenvolvem o PAFI 

 

De seguida, no gráfico 10, caracterizamos o tipo de instituições que 

desenvolvem os PAFI. 

 

Tipo de instituições que desenvolvem os PAFI 

  

Gráfico 10 – Tipo de instituições que desenvolvem o programa 

 

Apuramos que 70% das instituições que desenvolvem os PAFI correspondem 

aos Ginásios, 20% aos centros de dia e lares e 10% às entidades públicas 

(Gráfico 10). 

 

Em relação aos vários PAFI, desenvolvidos pelas instituições públicas e 

privadas, apresentamos nos quadros e gráficos seguintes, os resultados 

relativos às suas características. 
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Quanto ao número total de participantes em 2011, nos vários PAFI, os 

resultados são apresentados no quadro 20. 

 

Caraterísticas do programa 

 

Número de participantes em 2011, segundo o género 

Quadro 20- Nº Total de Participantes nos PAFI em 2011, por género 

Número de Participantes 2011 

Participantes Femininos 63% 

Participantes Masculinos 37% 

 

Podemos constatar após análise do quadro 20 que dos idosos que participam 

nos PAFI existentes no Concelho de Valongo, 63% são do sexo feminino e 

37% são do sexo masculino. 

 

No gráfico de 11, apresentamos a percentagem de praticantes, em 2011, nas 

instituições que desenvolvem o PAFI. 

 

Percentagem de praticantes em 2011, segundo as instituições que 

frequentam 

 

Gráfico 11 – Percentagem de praticantes nas várias instituições do Concelho de Valongo 
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Quanto à percentagem de praticantes em cada instituição, constatamos pela 

observação do gráfico 11 que 67% dos idosos praticantes estão no sector 

público, 21% nos ginásios e por último, apenas 12% nos centros de dia e lares 

No quadro 21 apresentamos a percentagem de idosos praticantes por ano 

entre 2007 e 2011. 

 

Dos Idosos que participaram em cada ano 

Quadro 21 – Percentagem de idosos praticantes em cada ano 

ANO Nº DE PARTICIPANTES 

2007 13% 

2008 14% 

2009 17% 

2010 25% 

2011 32% 

 

Podemos inferir pela análise do quadro 21 que o número de participantes por 

ano tem vindo a aumentar, sendo observado um aumento de 2008 para 2011 

de 19% de idosos que optaram por participar nos PAFI. 
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De seguida, no quadro 22, apresentamos os objectivos traçados por cada 

instituição em relação ao PAFI. 

 

Objectivos para o PAFI 

Quadro 22- Número de respostas dadas pelas instituições que desenvolvem PAFI 

Objectivos Frequência 

Manutenção da condição física 56% 

Promover o bem-estar e saúde nos idosos 13% 

Melhorar a qualidade de vida 13% 

Manter a autonomia 6% 

Promover o convívio 6% 

Motivá-los para a prática desportiva 6% 

 

Salientando que cada instituição deu mais do que uma resposta, podemos 

verificar que a resposta “Manutenção da condição física” foi a mais mencionada 

em todas as instituições (56%). Verificamos que as respostas seguintes com 

maior % foram “Promover o bem-estar e saúde nos idosos” e “Melhorar a 

qualidade de vida” (13%). Todos os outros objectivos, que podem ser 

visualizados no quadro 22 têm uma representatividade de 6%. 

 

É de salientar que todas as instituições mantiveram os mesmos objectivos para 

todos os anos contemplados no estudo (entre 2007 e 2011). 
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A cada instituição foi perguntado se, para iniciar o PAFI, os idosos tinham 

algum tipo de avaliação ou não. Estes resultados estão apresentados no 

gráfico 12. 

 

O Programa realiza avaliações físicas ao idoso 

 

Gráfico 12 – O PAFI realiza ou não AF/EF 

 

Certificamo-nos que 90% das instituições não realizam qualquer tipo de 

avaliação ao idoso para que este inicie o referido PAFI. Apenas 10% oferece 

avaliações físicas aos idosos que pretendem frequentar o programa. 

 

O gráfico 13 apresenta os resultados quanto a existência ou ausência de 

pagamento do PAFI. 

 

O programa é gratuito 

 

Gráfico 13 – Custo do PAFI 
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Após questionados sobre o custo do programa, 40% das instituições dizem ser 

gratuito e 60% cobram uma taxa mensal pelo programa (Gráfico 13). 

 

Apresentamos de seguida a periocidade do PAFI; a duração em cada sessão; 

os meses e o período do dia em que se desenvolve os referidos programas. 

Quadro 23 – Caracterização do PAFI quanto à, periocidade; duração de cada aula; meses e 

período do dia em que desenvolve. 

Periocidade Duração Meses Período do dia 

1x /semana 17% 45minutos 42% 10meses 33% Manhã 67% 

2x /semana 33% 60minutos 50% 12meses 67% Manhã /Tarde 25% 

3x /semana 8% 90minutos 8%   Tarde 8% 

5x /semana 33%       

7x /semana 8%       

 

Após a observação e análise do quadro 23, apuramos que: 

 

Em relação à periocidade do PAFI, a maioria dos programas acontecem 2 e 5 

vezes por semana (40%), seguido de 1 vez por semana com 17%.  

 

Quanto à duração de cada aula, a maioria dos programas (50%) tem uma 

duração de 60 minutos. No entanto também se registam 42% que têm uma 

duração de 45 minutos. 

 

No que diz respeito aos meses em que desenvolve o PAFI, 67% dos 

programas desenvolvem-se todo o ano e 33% apenas 10 meses por ano. 

 

Quanto ao período do dia em que mais se realizam estes PAFI, 

maioritariamente todos os programas se desenvolvem no período da manhã 

(67%). De manhã e tarde, tem uma representatividade de 25%. De tarde, a 

representatividade é menor, de apenas 8%. 
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Fizemos também uma análise das componentes que cada PAFI desenvolvia e 

cujos resultados estão evidenciados no quadro 24. 

 

Componentes da aula 

Quadro 24 – Componentes focadas pelas várias instituições 

Componentes % 

Todas as Capacidades Físicas 30% 

Força e Resistência 20% 

Força e Coordenação 10% 

Não respondeu 40% 

 

Podemos atestar que as componentes da aula mais focadas são “Exercitar as 

Capacidades Físicas”, com uma percentagem de 30%. O trabalho específico 

de “Força e resistência” aparece com 20% e de “Força e Coordenação” com 

10%. No entanto, 40% das instituições, não responderam a esta questão 

(quadro 24).  

 

Relativamente ao local onde se realizam os PAFI, apresentamos os respectivos 

resultados no gráfico 14. 

 

Onde se realizam as actividades desportivas 

 

 

Gráfico 14 – Local onde se realizam os PAFI 
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Verificamos pela observação do gráfico 14 que o ginásio apresenta 64% das 

respostas dadas, seguido do centro de idosos, com 18% e da piscina e o 

pavilhão, ambos com 9%. 

 

Os materiais mais utilizados nos PAFI, estão apresentados no quadro 25. 

 

Materiais/ Aparelhos utilizados no PAFI 

Quadro 25 - Aparelhos/Materiais utilizados nas aulas 

Materiais/Aparelhos     Número 

Materiais Ludicos (Bolas+bastões+arcos) 33% 

Máquinas de Cárdio Fitness 20% 

Materiais de ginásio (Pesos+tapetes+barras) 13% 

Materiais Aquáticos (Chouriços Halteres) 

 

7% 

Materiais específicos (Paraquedas) 

 

7% 

Máquinas de Musculação 7% 

Máquinas de Musculação 7% 

Nenhum 7% 

 

Podemos certificar (Quadro 25), que os aparelhos mais utilizados são os 

materiais lúdicos (33%) (Bolas, Bastões e Arcos), seguido das máquinas de 

cárdio fitness e materiais de ginásio (Pesos, halteres e barras), com 20%. 

 

Os menos utilizados são os materiais de piscina, materiais específicos da 3ª 

idade e máquinas de musculação com 7%.  

 

 

 

 

 



Caracterização da oferta e procura de actividade física e desportiva para a 3ª Idade no Concelho de Valongo 

 

106 

O gráfico 15 representa os serviços complementares que os PAF oferecem aos 

idosos. 

Serviços complementares 

 

Gráfico - 15 Serviço complementar que o PAFI oferece 

 

Podemos claramente afirmar que quase todas as instituições que promovem os 

PAFI, não oferecem nenhum serviço complementar além das aulas (90%). 

Apenas 10% oferecem actividades extra (Gráfico 15). 

 

Por último analisamos a formação académica dos professores que realizam as 

aulas nos PAFI, a qual apresentamos no quadro 26.   

 

Formação académica dos professores que ministram as aulas 

Quadro 26 - Formação académica dos professores e género 

Formação Académica Feminino Masculino 

Licenciado em Educação Física 40% 30% 

Outros 20% 10% 

 

Através da observação do quadro 26, verificamos que a maioria dos 

professores que leccionam as aulas são Licenciados em Educação Física 
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(70%), 40% do sexo feminino e 30% do sexo masculino. No entanto regista-se 

que em 30% dos professores têm outras formações. 
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5.2. EM RELAÇÃO À PROCURA 

 

5.2.1 – 1ª Fase 

 

O gráfico 16 permite-nos perceber o enquadramento referente à prática 

desportiva dos indivíduos amostrados, no concelho de Valongo, apresentando 

a distribuição da amostra de acordo com a prática ou não de AF/EF. 

 

Caracterização da população face à prática desportiva 

 

Gráfico 16 – Distribuição da amostra de acordo com a prática ou não de AF/EF. 

 

Assim podemos constatar que 72% da população inquirida afirma praticar 

AF/EF, sendo que 28 % corresponde aos que não praticam. Dentro dos que 

não praticam ainda existem 8% que são potenciais praticantes, como iremos 

verificar mais à frente. 
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O gráfico 17 evidencia a percentagem de inquiridos nos vários locais do 

Concelho de Valongo. 

 

Locais onde foram inquiridos os idosos da Amostra 

 

Gráfico 17 – Percentagens de inquiridos nos vários locais do Concelho de Valongo 

 

Quantos aos locais onde foram entrevistados os nossos inquiridos, tentamos 

abarcar todas as instituições públicas e privadas do Concelho, como também 

idosos não institucionalizados, que abordamos na rua, nos centros de saúde e 

saídas das Igrejas, sendo que estes últimos representam 28% da nossa 

amostra. A percentagem de 30% corresponde aos questionários realizados nos 

vários pavilhões do Concelho; 26% em todos os centros e lares e 16% nos 

ginásios.  
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Quanto ao gosto pelas AF/EF da nossa amostra, os resultados são 

evidenciados no gráfico 18.  

Gosto de desporto 

 

Gráfico 18 – Gosto da população alvo pelo desporto 

 

Pela análise do gráfico 18 podemos verificar que cerca de 52% afirmam gostar 

muito de AF/EF, seguido de 30% da população que refere “gostar mais ou 

menos”, sendo menos representativos, aqueles que gostam pouco (10%) e os 

que não gostam nada (8%).  

 

O gráfico 19 apresenta as actividades de lazer que os idosos referiram realizar.  

 

Tempo Livre 

 

Gráfico 19- O que costumam fazer os idosos nos tempos livres 
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Observando o gráfico 19, podemos constatar que uma grande maioria dos 

idosos considera como ocupação do tempo livre “Fazer Desporto” e 

“Actividades Físicas Diversas”, com uma percentagem de 51% das respostas 

dadas. De seguida com uma representatividade também elevada segue-se a  

“Ver TV” com 28%. 

a) Praticantes 

 

Esta fase da apresentação do resultado diz respeito aos idosos que refiram 

praticar AF/EF. De seguida iremos apurar quais os desportos mais praticados 

por eles (gráfico 20). 

 

Quais os desportos mais praticados 

 

Gráfico 20 – Modalidade mais praticadas pela nossa amostra 

 

Antes de passarmos à análise do gráfico, salientamos que cada inquirido podia 

dar mais do que uma resposta nesta questão. 

 

Assim, no que diz respeito às modalidades mais praticadas pelos nossos 

idosos, os dados emanados clarificam que a Ginástica de Manutenção é a 

modalidade mais praticada pela nossa amostra (57%). Seguindo-se a 

caminhada com 25% de praticantes, a natação com 7% de praticantes; o 

ciclismo e a hidroginástica com 4% de praticantes. Todas as outras 
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modalidades variam entre 1% e 0% de praticantes, sendo elas: cárdio-fitness; 

musculação; pilates; hidrobike; ténis; yoga e dança. 

 

Relativamente à regularidade anual dos PAFI, apresentamos os resultados no 

gráfico 21. 

 

Regularidade da prática desportiva 

 

Gráfico 21 – Regularidade da prática desportiva todo o ano 

 

Constatamos que a maioria dos praticantes (67%) desenvolve uma prática de 

AF/EF durante todo o ano (gráfico 21).  
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O gráfico 22 apresenta a frequência semanal de prática de AF/EF. 

 

Quantas vezes por semana 

 

Gráfico 22 – Regularidade da prática desportiva por semana 

 

Com base no gráfico 22, temos 39% da população a realizar AF/EF com uma 

frequência semanal de 2 vezes, seguido de 24% que afirma praticar apenas 1 

vez por semana. No entanto temos 18% que dizem praticar AF/EF 7 vezes por 

semana.  
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O número de horas por semana que a nossa amostra refere praticar está 

representado no gráfico 23. 

 

Quantas horas por semana 

 

Gráfico 23 – Numero de horas por semana de prática de AF/EF 

 

Pode-se observar através do gráfico 23, que uma grande parte da amostra 

realiza AF/EF entre 0,1 – 2 horas por semana. Existe também uma grande 

percentagem que pratica mais de seis horas semanais.  

 

O gráfico 24 mostra o contexto em que os idosos praticam a AF/EF. 

 

Em que contexto pratica 

 

Gráfico 24 – Contexto em que pratica AF/EF 

 



Caracterização da oferta e procura de actividade física e desportiva para a 3ª Idade no Concelho de Valongo 

 

116 

Da observação do referido gráfico, supra citado, podemos constactar que mais 

de 50% da nossa amostra realiza a prática da AF/EF em instituições (68%) e 

apenas 32% realiza de uma forma informal, o que corresponde à prática sem 

orientação de um professor, facto que comprovamos  se cruzarmos os dados 

com o gráfico seguinte. 

 

Apresentamos no gráfico 25, quantos idosos praticam a AF/EF com a 

orientação de um professor. 

 

Prática de AF de forma Organizada 

 

Gráfico 25 – prática de AF/EF orientada e não orientada por um professor 

 

A grande maioria dos praticantes realiza a AF/EF de forma organizada (66%), 

isto é orientada por um professor, valor muito próximo dos 68% que afirmam 

realizar AF/EF em instituições. Quem realiza de uma forma informal (32%) 

também se verifica que o faz sem a orientação de um professor (34%).  
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O período do dia que mais se pratica AF/EF está representado no gráfico 26. 

 

Quando pratica a sua AF/EF 

 

Gráfico 26 – Período do dia que pratica a sua AF/EF 

 

Maioritariamente a AF/EF é praticada pela manhã, embora 14% afirmem 

praticar de tarde e ainda 10% de noite. Verifica-se que a maior parte da AF/EF 

para os idosos é realizada de manhã, facto que se prende com a oferta da 

AF/EF pelas instituições ser a maior parte das vezes de manhã. 

 

O Gráfico 27 mostra a análise do grau de satisfação dos idosos em relação aos 

seus professores e às instituições através da qual frequentam o PAFI. 

 

Grau de satisfação em relação ao Professor 

 

Gráfico 27 – Grau de satisfação em relação ao professor 
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Como se pode ver no gráfico 27, na maioria dos casos, o parecer em relação 

ao professor que dá as aulas de AF/EF, é positivo. De facto, 68% dos idosos 

sentem-se muito satisfeitos com o professor e 29% sentem-se satisfeitos. 

Existem apenas 3% nem muito nem pouco satisfeitos e 1% não respondeu à 

questão colocada. 

 

Os resultados quanto ao grau de satisfação em relação à instituição onde 

praticam a AF/EF estão apresentados no gráfico 28. 

 

Grau de Satisfação em relação à instituição onde pratica AF/EF 

 

Gráfico 28 - Grau de satisfação em relação à instituição onde praticam a AF/EF 

 

Na sua generalidade quase todos os idosos sentem-se muitos satisfeitos (46%) 

ou satisfeitos (49%) com a instituição onde frequentam a sua AF/EF, sendo que 

5% afirmam “nem muito nem pouco”, havendo apenas 1% que se sentem 

“pouco satisfeitos”.  
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O local de prática está evidenciado no gráfico 29. 

 

Onde costuma normalmente praticar 

 

Gráfico 29 – Local onde costumam praticar a AF/EF 

 

Através da análise do gráfico, o local onde mais inquiridos realizam a sua 

AF/EF, acontece nas infra-estruturas públicas (44%). De seguida cerca de 20% 

da população realiza as suas AF/EF nos espaços naturais. Os centros de dia 

são frequentados por 15% dos praticantes deste estudo.  

 

As razões que levam os idosos a praticar AF/EF, estão descritas no quadro 27.  

 

Principais razões que o levam a praticar 

Quadro 27 – Principais razões da prática da Actividade Física / Exercício Físico 

Razões Frequência 

Manter e melhorar a condição física 28% 

Recomendação Médica 23% 

O convívio que proporciona 12% 

Divertimento, ocupação de tempo livre 12% 

Porque gosta de desporto 9% 

Quebrar a rotina do dia a dia 6% 

Manter a linha 5% 

Gostar da competição desportiva 1% 

Outras razões 1% 

NR 4% 
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Constata-se pelo quadro 27, que 28% dos inquiridos referiram em primeiro 

“Manter e melhorar a condição física”, 23% referiram em segundo lugar a “ 

Recomendação médica” e 12% responderam em terceiro lugar “Divertimento, 

ocupação de tempo livre”. 

 

O valor mensal que cada inquirido realiza para a prática da AF/EF está 

apresentado no gráfico 30. 

 

Quanto pagam por mês 

 

Gráfico 30 – Quando pagam por mês cada inquirido para realizar a sua AF/EF 

 

A maior parte dos inquiridos afirma fazer a sua AF/EF de uma forma gratuita 

(76%). No entanto 15% paga mais do que 20€ para a prática de AF/EF, sendo 

que 10% da população paga entre 19€ e 5€.  
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a) Não Praticantes 

 

Analisando, em relação aos não praticantes, as principais razões que os levam 

a não praticar AF/EF estão evidenciados no quadro 28. 

 

Quais as principais razões que o levam a não praticar 

 

Quadro 28 – Principais razões que o leva a não praticar AF/EF 

Razões Frequência 

Por motivos de saúde 27% 

Porque não gosta 
 

24% 

Por falta de tempo 12% 

Pela Idade 
 

11% 

Por falta de motivação 7% 

Porque não o aprendeu quando era jovem 5% 

Já faz muito esforço no dia a dia 5% 

Porque não me sinto capaz 5% 

Porque não vê benefícios ou utilidade 1% 

Falta de local apropriado 1% 

Outras Razões 1% 

NR/NS 0% 

 

Como principais razões que levam à não pratica de AF/EF os inquiridos 

responderam: “Por motivos de saúde”, com 27% das respostas; “Porque não 

gosta de desporto”, com 24% e “Por falta de tempo”, com 12%. 
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Relativamente ao valor monetário que estes potenciais praticantes estariam 

dispostos a pagar, está representado no gráfico 31. 

 

Se começa-se a praticar quanto estaria pronto a pagar 

 

Gráfico 31 – Quanto a nossa amostra estaria disposta a pagar se pratica-se AF/EF. 

 

Observamos a partir do gráfico 31, que a população idosa mostra-se pouco 

receptiva a pagar pela AF/EF. Apenas 16% está disposta a pagar, os outros 

83% não estão disposto a pagar pela prática de uma AF/EF. 

 

No gráfico 32 está representado a vontade demonstrada pelos não praticantes 

de iniciar a prática de AF/EF. 

 

Teve vontade de iniciar novas modalidade 

 

Gráfico 32 – Potenciais Praticantes 
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Podemos verificar através do gráfico 32, que apenas 8% da população que não 

pratica AF/EF é que manifestou interesse em iniciar a prática desportiva, ao 

qual designamos POTENCIAIS PRATICANTES. 

 

b) Potenciais Praticantes 

 

O quadro 29 explicita as razões que melhor explicam a vontade de iniciar a 

prática de AF/EF. 

 

Razões que melhor explicam essa vontade 

Quadro 29 – Razões que melhor explicam a vontade de iniciar a prática da AF/EF 

Razões Frequência 

Manter e melhorar a condição física 
 

33% 

Recomendação Médica 17% 

Divertimento, ocupação de tempo livre 17% 

O convívio que proporciona 12% 

Porque gosta de desporto 5% 

Quebrar a rotina do dia a dia 0% 

Manter a linha 16% 

Gostar da competição desportiva 0% 

Outras razões 0% 

 

Podemos inferir que a primeira razão para iniciarem a prática de AF/EF é 

“Manter e melhorar a condição física”, com 33%, com 17% segue-se a 

“Recomendação Médica” e o “Divertimento, ocupação de tempo livre”.  

 

Caracterização das modalidades mais pretendidas pelos idosos 

 

Esta parte da apresentação dos resultados diz respeito aos praticantes que 

manifestaram interesse pela prática de novas modalidades e aos potenciais 

praticantes que manifestaram interesse por iniciar a prática da AF/EF. 

 

Quanto aos idosos praticantes de AF/EF, constatamos que apenas 1% num 

universo de 193 idosos, responderam que sim.  
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Quanto aos potenciais praticantes como já vimos apenas 8% dos idosos não 

praticantes, demonstraram interesse em iniciar a prática da AF/EF. 

 

Se consideramos o universo total da amostra (268), apenas 3% manifestou o 

seu interesse em relação a modalidades que gostaria de vir a praticar. As 

modalidades pretendidas estão representadas no quadro 30. 

Quadro 30- Modalidades pretendidas 

Modalidades Frequência 

Ginástica de Manutenção 50% 

Hidroginástica 13% 

Caminhadas 13% 

Mergulho 13% 

Pilates 11% 

 

Da análise do quadro supra referido, podemos verificar que 50% manifestou 

interesse em praticar a Ginástica de Manutenção. 

 

De seguida, no gráfico 33, apresentamos os resultados referentes ao 

conhecimento dos idosos sobre os locais onde poderiam praticar as suas 

AF/EF. 

 

Sabe onde praticar 

 

Gráfico 33 – Sabe onde praticar a sua AF/EF 
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Após a observação do gráfico 33, verificamos que 88% conhecem o local onde 

poderiam praticar a sua AF/EF, sendo que apenas 12% não tem conhecimento 

dos locais onde se praticam AF/EF. 

5.2.2 – 2ª Fase  

 

Após a análise dos dados referentes à oferta e à procura de AF/EF para a 

Terceira Idade, achamos pertinente avaliar se a incidência da prática 

desportiva/gosto pelo desporto depende do sexo/idade. Para tal,recorremos-se 

ao teste do Qui-quadrado de independência implementado no software de 

análise estatística SPSS como descrito em Maroco (2007). Considerou-se uma 

probabilidade de erro de tipo I (α) de 0.05 em todas as análises inferenciais. 

 

Quanto à prática desportiva, segundo o género, apresentamos os resultados no 

gráfico 34.  

 

Prática desportiva segundo o género 

 

Gráfico 34 - Pratica desportiva, segundo o género 

 

Podemos inferir através dos outputs do SPSS (anexo III), que se verificam 

diferenças estatisticamente significativas (p-value =0.005 ≤ α = 0,05), 

atestando-se que a maior incidência da prática desportiva se verifica no sexo 

feminino, contrariamente ao sexo masculino. No universo dos não praticantes, 
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regista-se exactamente o contrário, sendo o sexo masculino que prevalece 

sobre o feminino. 

 

Quanto à prática desportiva, segundo a idade, apresentamos os resultados no 

gráfico 35.  

 

Pratica desportiva segundo a Idade 

 

 

 

Gráfico 35– Prática desportiva, segunda a Idade 

 
 
Quanto à idade e à prática desportiva não foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas, uma vez que p-value = 0,276> α = 0,05, ou seja, 

o facto de os idosos praticarem actividade desportiva não tem relação com a 

idade (Anexo IV). 
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Quanto ao gosto pelo desporto segundo o género, apresentamos os resultados 

no gráfico 36.  

 

Gosto pelo desporto segundo o género 

 

Gráfico 36 – Gosto pelo desporto segundo o sexo 

 

Quanto ao gosto pelo desporto e o sexo, não existem diferenças 

estatisticamente significativas, uma vez que p-value =0,774> α = 0,05. Assim 

constata-se que o gosto pelo desporto não depende do género (Anexo V). 
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Quanto ao gosto pelo desporto, segundo a idade, apresentamos os resultados 

no gráfico 37.  

 

Gosto pelo Desporto, segundo a idade 

 
 

Gráfico 37 – Gosto pelo Desporto, segundo a Idade 

 

Podemos inferir através dos outputs do SPSS (anexo VI), que se verificam 

diferenças estatisticamente significativas (p-value =0.007 ≤ α = 0,05), 

atestando-se que a maior incidência pelo gosto da prática desportiva se verifica 

nas idades mais baixas. À medida que a idade avança, o gosto pela prática vai 

diminuindo. 
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5.2.3.- 3ª Fase  

 

A percepção dos inquiridos quanto às condições das instalações desportivas 

do Concelho de Valongo pode ser observada no gráfico 38. 

 

Possibilidades de acesso 

 

Gráfico 38 – Como avalia as possibilidades de acesso às instalações desportivas 

 

Em relação às condições existentes no Concelho de Valongo, mais 

especificamente em relação aos acessos às instalações desportivas, 50% dos 

inquiridos deram a resposta de “Bom”; seguindo-se com 18% a resposta 

“Razoável”, e com menos representatividade temos a resposta “Insuficiente”, 

com 3%. Existe, no entanto, uma percentagem muito alta daqueles que dizem 

não terem qualquer conhecimento sobre as instalações desportivas. 
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O gráfico 39 mostra o conhecimento e avaliação dos inquiridos quanto aos 

horários disponíveis para a prática de AF/EF para os idosos no seu Concelho.  

 

Horários disponíveis 

 

Gráfico 39 – Como avalia quanto aos horários disponíveis 

 

Em relação aos horários disponíveis para a prática de AF/EF, uma grande 

parte não tinha conhecimento (49%), sendo que 33% classifica como “Bom”, os 

horários disponíveis nas instalações desportivas do seu Concelho, seguindo-se 

a resposta “Razoável” com 17% e “Insuficiente”, com 1%. 

 

Em relação à conservação das instalações desportivas do Concelho de 

Valongo, apresentamos os resultados no gráfico 40.  

 

Conservação das Instalações desportivas 

 

Gráfico 40 – Como avalia o estado de conservação das instalações 
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Pela análise do gráfico 40 muitos dos inquiridos não conhecem as instalações 

desportivas, estando 39% aqui representados.  

 

Quanto ao grau de satisfação da qualidade dos materiais, os resultados estão 

representados no gráfico 41. 

 

Quanto à Qualidade dos Materiais 

 

Gráfico 41 – Como avalia a qualidade dos materiais a uso 

 

Relativamente à qualidade de materiais usados nos PAFI, os inquiridos 

mostraram-se mais insatisfeitos nesta questão, comparado com as outras 

condições já apresentadas, com 10%. Mesmo assim a resposta “Bom alcançou 

os 18% e a resposta “Razoável”, os 21% (gráfico 41). 

 

A forma como os idosos avaliam as Iniciativas desportivas do concelho está 

representada no gráfico 42. 

 

Iniciativas desportivas 

 

Gráfico 42 – Como avalia as iniciativas desportivas do seu concelho 
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Os inquiridos mostram-se razoavelmente satisfeitos com as iniciativas do seu 

concelho relativamente às iniciativas desportivas, pois 49% responde “Bom” ou 

“Razoável”. É de salientar que 41% manifesta não ter conhecimento acerca de 

iniciativas feitas pelo Concelho no âmbito da AF/EF. 

 

Sobre a oferta das Instalações Desportivas, cada inquirido deu a sua opinião, 

manifestada através do gráfico 43. 

 

Sobre a Oferta das Instalações Desportivas no, concelho 

 

 

Gráfico 43 – Como avalia a oferta das instalações desportivas no seu Concelho 

 

Em relação à oferta de instalações desportivas, muitos idosos não têm 

conhecimento do que o seu Concelho oferece neste âmbito (55%). Outros 

porém consideram “Bom” (20%) ou “Razoável” (15%) a oferta de instalações 

que o município tem, e 10% estão insatisfeitos (gráfico 42). 
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Quais instalações que mais falta fazem no seu município 

 

A todos os inquiridos que responderam à última questão “Como avalia 

condições existentes no seu Concelho, em relação à oferta de instalações 

desportivas” e que deram a resposta de “Insuficiente” ou “razoável”, deram a 

sua opinião quanto às instalações desportivas que fazem falta no Concelho 

(gráfico 44). 

 

 
 

Gráfico 44 – Instalações que fazem falta no Concelho de Valongo, segundo os idosos 

 

 

Com a maior percentagem de respostas dadas (26%) surge as salas de 

desporto, seguindo-se os Pavilhões (20%), sendo estas instalações, segundo a 

opinião dos idosos inquiridos, as mais necessárias para o Concelho. Logo a 

seguir com 14%, surgem as piscinas e com 13% os Grandes Campos.  

 

Por último, as pistas de atletismo, os campos de ténis e as instalações 

especiais (ciclovias) obtiveram 15% das respostas. 
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VI - Discussão dos Resultados 

 

 



Caracterização da oferta e procura de actividade física e desportiva para a 3ª Idade no Concelho de Valongo 

 

136 



Discussão dos Resultados 

137 

Todos os capítulos do nosso trabalho foram divididos em dois campos de 

estudo: Oferta e Procura Desportiva.  

 

Seguindo a mesma orientação dos capítulos anteriores, iremos discutir os 

resultados obtidos dos questionários aplicados às instituições públicas e 

privadas do Concelho de Valongo e aos idosos do mesmo Concelho, 

confrontando-os com o constante da literatura nacional e internacional 

relevante.  

6.1. Em relação à OFERTA 

 

De acordo com os nossos resultados, parece-nos importante salientar que 

menos de metade das instituições, públicas e privadas, do Concelho de 

Valongo, oferece PAF (programas de actividade física) para os escalões etários 

mais velhos, e aquelas que possuem este tipo de ofertas, são na sua maioria 

privadas. Salientamos aqui o facto de nenhuma Junta de Freguesia oferecer 

PAFI.  

Assim e confrontando com o envelhecimento demográfico actual em Portugal 

(INE, 2008), bem como com as consequências do envelhecimento com 

repercussões evidentes sobre a saúde, funcionalidade e qualidade de vida dos 

idosos (Spirduso et al., 2005), parece ser urgente inverter esta situação por 

forma a proporcionar aos idosos, meios de obter um estilo de vida mais activo. 

De facto, a literatura tem apontado para os benefícios de um estilo de vida 

activo onde os programas de exercício sejam cada vez mais parte da rotina de 

vida dos idosos (ACSM, 2002). 

Numerosas evidências têm manifestado que a prática de actividade física 

beneficia a saúde e o bem-estar do indivíduo sendo importante ao longo de 

toda a vida, particularmente nos escalões etários mais velhos (Farinatti, 1995).  

A prática regular de actividade física proporciona ao indivíduo idoso momentos 

de prazer e convívio, mantém a sua condição física, eleva os seus níveis de 

saúde e pode incutir habilidades fundamentais para a realização de tarefas do 

seu dia-a-dia (Spirduso et al., 2005). Segundo estes autores, é ao nível da 

melhoria da autonomia, desenvolvimento pessoal e aumento da participação 
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social que a actividade física pode garantir aos idosos uma qualidade de vida 

eficaz.  

Assim, face a este quadro de evidências quanto aos benefícios da prática de 

AF/EF e perante os resultados do nosso estudo, podemos concluir que apesar 

de existir alguma oferta de prática, é desejável que essa oferta aumente 

progressivamente no Concelho de Valongo. Já existem estudos realizados 

noutros Concelhos, que demonstram que a oferta de AF para Idosos, tem vindo 

a aumentar em Portugal, como é exemplo, um estudo efectuado por Custódio, 

(2011), em sete municípios da Península de Setúbal, ao nível da promoção de 

AF para idosos, onde se verificou que existe uma grande quantidade e 

diversidade de AF promovidas pelas autarquias em colaboração com lares; 

associações de reformados; Juntas de Freguesia e movimentos associativos. 

As actividades oferecidas passam pelas actividades gímnicas; aquáticas; 

danças; ciclismo e caminhadas. 

 

No entanto, apesar de se constatar que, em geral, nas instituições do Concelho 

a oferta de PAFI é escassa, foi agradável verificar que a Câmara Municipal de 

Valongo tem vindo a promover este tipo de programas dirigidos à 3ª Idade, 

cumprindo o princípio de que o Estado deve ser um dos principais setores a 

promover a prática desportiva e a torná-la acessível a todos os cidadãos, 

dadas as vantagens que daí advêm (Dias, 2008). Ao mesmo tempo o Estado 

deve garantir a leal concorrência entre a esfera pública e privada e associativa 

(Constantino, 2009). 

 

Quanto ao setor privado, em particular dos Ginásios/Health Clubs, os 

resultados apresentados no nosso estudo, evidenciam que 70% dos PAFI, se 

realizam nos ginásios do Concelho. Os Ginásios/Health Clubs são, sem dúvida, 

umas das novas formas de participação em programas de EF, principalmente 

em meios mais urbanos. Eles estão em plena expansão e têm vindo a adaptar-

se aos novos estilos de vida das sociedades industrializadas colmatando as 

novas necessidades sociais (Filipe, 2007).  

No sector dos Ginásios/Health Clubs, o aumento da oferta tem sido 

substancial, como refere a AGAP (Associação de Empresas de Ginásios e 
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Academias de Portugal), que tem vindo a recolher alguns dados sintomáticos e 

que se tem preocupado com a temática dos idosos (Oliveira & Castro, 2006). 

 

Todavia, os valores obtidos no nosso estudo acerca da oferta dos PAFI em 

Centros de dia e Lares são parcos, sendo que apenas 20% desenvolvem PAFI. 

Este aspecto é relevante na medida em que o número de idosos 

institucionalizados tem vindo a aumentar, quer em lares, centros de dia ou 

casas de repouso (Carvalho et al., 2007). Assim, há necessidade de criar 

meios que permitam o aumento da participação desportiva da população, 

designadamente, para os que não praticam nenhuma actividade física ou 

desportiva. 

Na realidade, atendendo aos baixos níveis de actividade física neste tipo de 

instituições onde são retiradas muitas das actividades quotidianas aos idosos 

residentes, parece urgente a implementação de PAFI.  

O idoso, muitas vezes ainda bastante autónomo, quando institucionalizado tem 

tendência a tornar-se menos activo, uma vez que lhe são “retiradas” muitas das 

tarefas do dia-a-dia (Garcia, 1999). Esta inactividade associada aos declínios 

que vão surgindo com a própria idade, tem por consequência a diminuição da 

funcionalidade global, a perda da sua condição de saúde e de qualidade de 

vida (Farinatti, 1995).  

É irónico pensar que, por um lado, os dados científicos demonstram o papel 

que a actividade física regular tem para se ser saudável, manter uma boa 

capacidade funcional e uma qualidade de vida geral positiva, e por outro lado, 

nota-se que particularmente nas instituições de cuidados permanentes como os 

lares e centros de dia não são dadas condições para a prática de AF/EF. Outro 

estudo porém, concluiu que, nos centros que proporcionam AF aos seus 

utentes a adesão é muito significativa, os idosos consideram que este tipo de 

actividades constitui uma forma agradável de ocupação de tempos livres e os 

que apresentavam já vivências anteriores manifestavam maior interesse de 

reiniciar (Maria Duarte & Ferreira, 1997).  

 

Analisando a participação total de idosos, nos vários programas desenvolvidos 

no Concelho, constata-se que esta participação, tem vindo a aumentar ao 

longo dos últimos cinco anos, ou seja, apesar das várias barreiras para a 
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prática de AF/EF neste escalão etário mais velho, tudo parece indicar uma 

alteração importante na forma de pensar e educar os nossos idosos. 

Constatamos, no entanto, que a grande maioria dos praticantes são do sexo 

feminino, talvez porque a população do Concelho de Valongo é 

maioritariamente feminina (Mendes, 2010) o que é confirmado em vários 

estudos que apontam como característica constante a não predominância de 

homens nesses projectos (Faria Júnior, 1994; Andreotti & Okuma, 2003). É 

importante que se procurem explicações para o alto percentual de mulheres em 

grande parte dos programas supervisionados de AF, que estejam além de uma 

certa correspondência com os percentuais de mulheres idosas actualmente. 

Parece que, talvez o homem com mais de 60 anos encontre, fora do lar, mais 

oportunidades de pontos de encontro socialmente aceitáveis para pessoas sós 

(clubes recreativos, praças, bares etc.) do que a mulher. Além disso, muitos 

homens tendem a considerar os programas existentes inadequados, por não 

exigirem exaustivos esforços físicos ou incluírem actividades pouco 

recomendáveis a “homens de verdade”, como por exemplo, a ginástica 

(Andreotti & Okuma, 2003). 

 

No que se refere aos objectivos apontados pelos vários PAFI os mais 

enunciados foram: “Manutenção da condição física”; “Promover o bem-estar e 

saúde nos idosos”; “Melhorar a qualidade de vida”; “Manter a autonomia”; 

“Promover o convívio” e “Motivá-los para a prática desportiva”. Podemos referir 

que estes objectivos vão de encontro ao que os investigadores apontam como 

essenciais quando se prescreve um programa de AF/EF para a 3ª Idade. Ou 

seja, de acordo com Carvalho (1999), estes programas devem ser orientados 

no sentido de melhorar a capacidade física geral do indivíduo, assim como a 

melhoria do bem-estar e da qualidade de vida dos sujeitos. Consideramos 

também que esses objectivos têm de estar em consonância com a motivação 

do idoso para realizar AF. Dantas (1994), no seu estudo, apresentou como 

motivos mais significativos: a) ocupação do tempo livre com actividade 

saudável; b) possibilidade de convivência e socialização; c) sentir-se 

participante e produtivo; d) prevenir patologias e manter a saúde e retardar o 

envelhecimento. Um outro estudo efectuado por Freitas et al. (2007), apontou 

como motivos mais importantes para a adesão dos PAFI, “Melhorar a saúde”; 
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“Melhorar o desempenho físico” “ Adoptar um estilo de vida saudável”. Assim, 

face aos resultados obtidos, podemos afirmar que grande parte dos objectivos 

referidos pelas várias instituições vai de encontro aos aspectos motivacionais 

dos idosos na adesão e manutenção aos PAF. No entanto será de referir que 

estudos realizados, segundo Freitas et al. (2007), revelaram que os motivos de 

adesão variam com o género, sendo que as mulheres preferem aderir aos PAF 

como forma de interacção social e os homens aderem mais pelos benefícios 

físico-fisiológicos. Esta diferença entre géneros, torna-se assim um dado 

importante a ter em conta na concretização dos objectivos dos PAFI. 

 

Consultando os resultados referentes à existência ou não de avaliações antes 

da entrada do idoso no programa, apenas uma instituição refere que realiza 

uma avaliação física ao idoso. Este dado contraria aquilo que a literatura 

sugere que deva ser feito antes do inicio em qualquer programa de AF/EF.  

Mota e Carvalho, (1999) referem a necessidade de se realizar uma avaliação 

do nível de dependência funcional, estado de saúde do indivíduo, para que a 

prescrição de exercícios seja direccionada às necessidades das pessoas mais 

velhas, aumentando a efectividade do programa e reduzindo o risco ao idoso . 

De facto, apesar dos inúmeros benefícios associados à prática de exercício 

físico, é necessário ter atenção que também existem riscos associados a essa 

exercitação e que estes aumentam com o aumento da intensidade, frequência 

e volume de treino. Assim, antes de iniciar a prática de EF aconselha-se ao 

idoso, efectuar um exame médico-clinico e funcional no sentido de determinar 

contra-indicações cardíacas ao exercício, detectar sintomas e factores de risco 

das doenças, entre outras (ACSM, 2010). No trabalho com idosos, torna-se 

imprescindível a avaliação da saúde para a prática de AF, sendo recomendada 

a estratificação de risco, avaliação pré-teste e testes de aptidão física (ACSM, 

2010). 

 

Relativamente à oportunidade de prática em termos de custo monetário, 

verificamos no nosso estudo que a maioria dos programas tem um custo 

mensal, constatando porém que a Câmara Municipal é uma das instituições 

que oferece gratuitamente o seu PAFI. Talvez por se verificar uma crescente 

preocupação atual das instituições governamentais e não-governamentais com 
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o envelhecimento activo e com a luta contra o sedentarismo, se notem novas 

tendências que se vão reflectir em avanços sociais e criarão novos costumes e 

estilos de vida. Actualmente estas instituições estão aos poucos a investir em 

PAFI, com vista a sensibilizar a população para um estilo de vida activo até 

porque estes tem mostrado ser uma mais valia na redução de gastos com os 

internamentos hospitalares e recursos humanos (Mazo et al., 2001).    

 

Relativamente ao número de participantes, comparando as instituições 

privadas e públicas, existe uma grande diferença de participação em ambas, 

sendo que nas públicas, participam mais idosos do que nas privadas. 

Possivelmente, esta maior adesão, relaciona-se com o ponto anteriormente 

focado na medida em que as instituições públicas, são aquelas cujo custo de 

acesso ao PAFI é mais baixo. Para além disso, sendo estas instituições 

públicas, possivelmente atendem aquilo que deveriam ser as suas 

competências no que se refere a “democratizar actividades físicas”, 

nomeadamente para as populações especiais, apresentam medidas técno-

politicas que englobam a gratuitidade dos programas apresentados (Dias, 

2008). 

 

Esta hipótese é ainda reforçada se olharmos para a designação dos programas 

de AF, sendo que na instituição pública local, por excelência a Câmara 

Municipal, apresenta o nome de “Programa de actividade sénior”, e em todas 

as outras instituições, nomeadamente as privadas, pautam por atribuir nomes 

de modalidades desportivas: ”Ginástica de Manutenção”; Yoga”; 

“Hidroginástica”, entre outras. 

 

Quando analisamos a oferta em função do tipo de modalidades oferecidas 

verificamos que a “ginástica de manutenção” é a principal oferta das 

instituições – sendo comum, quer nas instituições públicas, quer nas privadas.  

De facto a ginástica de manutenção, compreende uma série de exercícios 

que solicitam diferentes componentes da aptidão física, ou seja a resistência 

aeróbia, a força, a flexibilidade e a destreza motora. Esta modalidade não 

precisa de muito material e pode ser praticada em qualquer lugar mesmo ao ar 

livre individualmente ou colectivamente. Trata-se talvez de uma das formas de 
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actividade física mais adaptáveis a este escalão (Thiebauld & Sprumont, 2005). 

Segundo Faria Junior, A. (1999) a ginástica quando praticada regularmente 

possibilita a aquisição de habilidades que auxiliam, mantêm e/ou melhoraram 

os elementos da aptidão física, auxiliando e facilitando a realização de 

movimentos articulares, melhorando o sistema muscular e cardiorespiratório, 

promovendo a socialização e a integração social e aumentando, por tudo isto, a 

auto-estima e bem- estar psicológico, sendo por isso uma modalidade muito 

aceite pelos profissionais da área e pelos próprios idosos (Mazo et al., 2001). 

 

Por outro lado, a hidroginástica tem vindo igualmente a ser recomendada e 

muito bem aceite pelos idosos. As actividades aquáticas, são muito importantes 

na medida em que para além da grande motivação, permitem a execução mais 

facilitada de determinados movimentos que são custosos no meio terrestre e 

aqui tornam-se mais fáceis de execução (Carvalho, 1999). Assim existem 

inúmeras vantagens em incluir nos PAFI actividades na piscina. Todavia, os 

nossos resultados mostraram que apenas uma das instituições faz usufruto da 

Piscina.  

  

Para além do tipo de modalidades oferecidas, parece ser importante observar a 

frequência, a duração, e as características gerais dos programas de AF.  

O ACSM (2010) define para cada uma das componentes de aptidão física, 

diferentes tipos de frequência, duração e intensidade. Veremos de uma forma 

sucinta cada uma delas: para a resistência aeróbia sugere a realização, entre 3 

a 5 dias por semana e entre 30 a 60 minutos; para a força muscular, no mínimo 

2 vezes por semana (8 a 10 exercícios envolvendo os maiores grupos 

musculares com 10-15 repetições) para a flexibilidade 2 vezes por semana e 

para o equilíbrio, 2 a 3 vezes por semana. 

 

Tendo como referencia a prescrição de AF segundo o ACSM (2010), iremos 

analisar de forma sumária as características dos PAFI apresentadas pelas 

várias instituições: 

 - Quanto à periocidade e frequência semanal dos programas, os nossos 

resultados mostraram que as aulas são ministradas 2 a 5 vezes por semana, 

com uma duração de cerca de 60 minutos, desenvolvidas durante os 12 meses 
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do ano. Assim, podemos concluir que de um modo geral, parece que as aulas 

que são oferecidas aos idosos do concelho de Valongo estão de acordo com 

aquelas definidas pelo (ACSM, 2000). Todavia, existem algumas excepções, 

que apenas oferecem uma vez por semana EF aos seus utentes, em que aqui 

o nível de ganhos fisiológicos é possivelmente fraco, mas que é importante do 

ponto de ocupação de tempos livres e eventual socialização (Carvalho, 1999). 

 

 - Em relação às componentes trabalhadas em cada aula, muitas das 

instituições não responderam, e as que o fizeram, referiram o “Exercitar todas 

as capacidades físicas”, tal como apontam Mazo, Lopes & Benedetti (2001) 

quando falam nas actividades que devem fazer parte dos programas de AF 

para idosos. Segundo o ACSM (2010), a prescrição de programas de EF deve 

incluir uma globalidade de exercícios que permitam desenvolver as diferentes 

componentes da aptidão física, em particular da resistência aeróbia, força 

muscular e flexibilidade. Esta entidade, prevê ainda para aqueles que tem 

problemas de equilíbrio e que caem frequentemente, trabalhar o equilíbrio; 

agilidade e o treino propriocetivo a somar a todas as outras componentes da 

aptidão física. 

 
 - Os materiais mais usados nas aulas das instituições por nós avaliadas são 

“materiais lúdicos”, como as bolas, arcos e bastões, e as máquinas de cárdio 

fitness, nomeadamente nos Ginásios. O aparelho de música não foi 

mencionado nos materiais utilizados, o que segundo Carvalho, (1999) poderia 

tornar a aula mais motivante e alegre. Um estudo de Miranda & Godeli (2002), 

indica que a música é percebida como facilitando a execução, tornando o 

esforço físico menor e mais agradável. Todo este contexto favorável contribui 

para que eles procurem repetir essas experiências, tornando-se praticantes 

sistemáticos, sob pena de retornar a condições menos favoráveis de vida, com 

saúde mais precária, desânimo, lentidão e dificuldade para realizar as tarefas 

do quotidiano, entre outros aspectos. Todavia e apesar deste último não ser 

incluído nas respostas dos nossos inquiridos, pensamos que de um modo 

geral, o material de apoios às aulas utilizado pelas instalações do Concelho de 

Valongo apropriado, na medida em que, tal como referido na literatura, abrange 
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uma variedade de material que permite uma maior dinamização, socialização e 

torna a aula mais alegre e motivante (Carvalho, 1999).  

Analisando os serviços complementares oferecidos aos idosos durante os 

PAFI, podemos atestar que apenas uma instituição oferece “actividades de 

ócio”: bailes, excursões, etc., pois todas as outras, apenas se limitam a 

ministrar as aulas. Estas actividades extra, muitas vezes são importantes para 

o idoso, especialmente pelo convívio, pelo desenvolvimento de competências 

sociais e por possibilitar ser mais fiel e motivado para o programa de EF. É 

pena que muitas das instituições não incluam nos seus programas este tipo de 

actividades extras, as quais promoveriam o crescimento social ampliando o 

círculo de amizades e criando oportunidades de socialização (Lorda, 1995). 

 

Relativamente aos recursos humanos dos PAFI, nomeadamente no que se 

refere aos professores que ministram as aulas, observamos que a maior parte 

deles, tem licenciatura em Educação Física, o que nos permite concluir que há 

uma orientação das aulas por professores devidamente credenciados e 

conhecedores, quer da actividade física, quer das características específicas 

dos seus destinatários. 

 

Resumidamente, em relação à nossa oferta, podemos dizer que: menos de 

metade das instituições inquiridas oferecem PAFI, e maioritariamente são 

Ginásios. Apuramos que a Câmara Municipal também desenvolve este tipo de 

PAFI, sendo a entidade que mais praticantes têm, e que por sua vez tem vindo 

aumenta este número desde 2007. Os objectivos dos PAFI baseiam-se 

maioritariamente na manutenção da condição física mas apenas uma 

instituição realiza avaliação física aos seus utentes. Grande parte dos PAFI tem 

um custo, sendo que na Câmara Municipal o PAFI é gratuito. Os PAFI 

realizam-se na maior parte dos casos 2 a 5 vezes por semana, durante 60 

minutos cada sessão, no período da manhã. Na maior parte das instituições, 

são trabalhadas todas as componentes físicas durante as sessões de EF. 

Estes PAFI são realizados maioritariamente nos ginásios, sendo que os 

materiais mais utilizados são as bolas, bastões e arcos (materiais lúdicos). 

Apenas uma instituição oferece serviço complementar ao PAFI. 
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6.2. Em relação à PROCURA 

 

Após análise da oferta de PAFI, que o Concelho de Valongo dinamiza, fomos 

questionar os idosos acerca dos seus hábitos desportivos, para estabelecer 

uma relação entre a oferta e a procura. Uma ligação eficaz entre produtores e 

consumidores faz parte de qualquer sociedade moderna, para que quem 

produz possa ir de encontro a quem consome (Colaço, 2008). Neste sentido, 

consideramos importante ter uma ideia se a população idosa residente no 

Concelho de Valongo, tem uma fraca ou elevada participação no desporto. 

Assim constatamos, contrariamente ao que diz Marivoet (2001), num estudo 

realizado sobre os hábitos desportivos da população portuguesa, sobre a fraca 

participação desportiva, sobretudo nas gerações mais velhas, que a maioria 

dos nossos inquiridos é praticante de actividade física. Todavia, podemos 

comparar este resultado tendo em conta os locais onde foram inquiridos os 

nossos idosos. Sendo assim, 46% dos questionários foram aplicados nos 

pavilhões e nos ginásios, facto que poderá comprometer, em parte os nossos 

resultados, embora ainda existam 54% de inquiridos que foram entrevistados 

em locais (centros de dia e lares; saídas de igreja; centros de saúde e espaço 

publico) que não estavam diretamente ligados com a AF/EF. Mesmo assim a 

percentagem de praticantes é bastante elevada.  

Ou seja, mesmo considerando que o local de pesquisa possa, de certo modo, 

ter influenciado os nossos resultados, consideramos, atendendo aquilo que 

vem descrito na literatura acerca dos hábitos sedentários da população idosa 

(Bento, 1999; Matsudo, 1997; Marivoet, 2001) que mesmo assim a 

percentagem de praticantes no Concelho de Valongo é bastante elevada.  

 

A ideia que os idosos têm acerca do desporto, é importante para qualquer 

município que queira perspetivar culturalmente o desenvolvimento e 

crescimento do desporto além de qualificar qual o lugar que o desporto ocupa 

na vida de uma comunidade (Constantino, 1990). Assim, a maioria afirmou 

gostar muito de AF/EF. De facto, os nossos resultados mostram que existe 

uma ideia positiva em relação ao desporto na cidade de Valongo. 
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No que se refere às actividades de Tempo livre que os idosos dizem realizar, a 

a maioria refere a: “prática de actividades físicas diversas” e “fazer 

desporto/ginástica”, o que nos permite concordar com Araújo (2001), quando 

diz que o desporto, representa um dos principais meios educativos e formativos 

dos cidadãos, com imprescindíveis contributos no âmbito da promoção da 

saúde, da melhoria da qualidade de vida como no preenchimento do tempo 

livre. O aumento do tempo livre fez com que houvesse uma participação social 

maior no desporto (Mullin, Hardy & Sutton, 1999) onde a prática do desporto 

passou a ser reivindicada por pessoas mais idosas, que possuem de mais 

tempo livre para elas se dedicarem (Thiebauld & Sprumont, 2005).  

6.2.1. Praticantes 

 

Relativamente às modalidades que praticam, elas vão de encontro à oferta que 

o concelho dinamiza, sendo a “ginástica de manutenção” a mais referenciada. 

A caminhada e a natação são respectivamente a segunda e terceira 

modalidades mais frequentadas. Todavia, a maior parte dos idosos diz fazê-lo 

de uma forma informal, ou seja, mais uma vez é aqui notória a falta de oferta 

em termos de modalidades aquáticas por parte das instituições.  

 

Em relação à regularidade das aulas, a maior parte dos idosos realiza as 

AF/EF durante todo o ano, 2 vezes por semana, 1 a 2 horas por semana, 

preferencialmente no período da manhã, o que coincide com a oferta que é 

dada pelas instituições. Apenas os idosos que responderam “caminhada” como 

modalidade praticada, normalmente realizam-na todos os dias, mais do que 

quatro horas semanais. De facto existem na população de Valongo muitos 

idosos a realizar a modalidade “caminhada” que pode servir como modelo para 

um estilo de vida activo (Shephard, 1993). É uma actividade física aeróbia de 

baixo impacto, barata e fácil de ser executada. Não exige nenhuma habilidade 

física em especial e não ocasiona nenhum dano físico importante (Dias, 2008). 

Talvez por isso este concelho tenha tido uma percentagem alta de praticantes 

regulares de AF. Observamos também que mesmo aqueles que diziam praticar 

outro tipo de modalidades, na globalidade dos casos, a caminhada também 

fazia parte da AF semanal. A caminhada é cada vez mais uma actividade em 
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voga da sociedade contemporânea sendo recomendada pelos médicos e 

profissionais da área da saúde, principalmente tratando-se de pessoas 

sedentárias, obesas ou com doenças crónico degenerativas (Mazo et al., 

2001). 

 

Quando perguntamos aos inquiridos onde realizam a sua prática desportiva, a 

maioria afirma fazê-lo em infra-estruturas públicas, o que confirma o facto de 

grande parte da população idosa frequentar os PAFI oferecido pela Câmara 

Municipal, sendo que cerca de 1/3 recorre aos espaços naturais, ou seja não 

está inserido em nenhum PAFI. Este motivo prende-se muitas vezes com as 

barreiras físicas e psicológicas, reais e percebidas, que condicionam a 

transformação da intenção de praticar em participação activa, influenciando 

tanto a intenção como o comportamento do idoso, mesmo constatando os 

benefícios para a prática da actividade física (Duarte, 1999). Na casa dos 60 ou 

70 anos, o indivíduo tem que se adaptar a mudanças profundas no vigor físico, 

e em ambiente social. A passagem à reforma comporta muitas vezes uma 

barreira à prática da AF/EF devido ao salário reduzido e a uma diminuição nos 

sistemas de apoios (Lorda, 1995). De facto quando perguntamos aos idosos da 

nossa amostra quanto estavam a pagar pela AF que praticavam no momento, a 

maior parte referiu “nenhum”, o que reforça ainda mais o que foi dito 

anteriormente. 

 

O grau de satisfação em relação ao professor e à instituição é bastante 

satisfatório. Possivelmente este resultado está associado à formação 

académica profissional dos professores que lideram a maioria destas sessões 

de EF. Os incentivos, a atenção, a confiança e a orientação efectiva aparecem 

com destaques, confirmando com os estudos de Cohen-Mansfield (2003), que 

enfatizaram não só, a prática pedagógica como também a competência do 

profissional de Educação Física, na prescrição e orientação do exercício, para 

conduzir o idoso à autonomia com qualidade e segurança. Com efeito, 

sublinha-se que a sociedade obtém ganhos pelos valores socioprofissionais 

advindos da carreira. 
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As principais razões apontadas pela nossa amostra, para a prática de AF/EF 

foram “Manter e melhorar a condição física”; “Recomendação médica”; 

“Convívio que proporciona”, que de certa forma vem de encontro aos objectivos 

descritos para os PAFI pelas instituições. Segundo Andreotti & Okuma, (2003), 

um ponto importante que faz os idosos iniciar um PAF, é o conhecimento dos 

seus diversos benefícios, tanto os fisiológicos, como os psicológicos. Tal como 

anteriormente referido, está bem descrito na literatura que o envelhecimento 

conduz a uma diminuição dos níveis de habilidade funcional e, como 

consequência, a uma diminuição das capacidades físicas. Este processo 

agrava-se com a diminuição da AF (Shephard et al., 1994; Llano et al., 2002). 

O início e manutenção a longo prazo de PAFI leves ou moderados, por parte 

dos idosos, podem reduzir a taxa de deterioração associada à idade e 

inúmeras funções psicológicas (ACSM, 1998). Tal como anteriormente 

abordado por nós, existe uma literatura abundante no que respeita aos efeitos 

benéficos do exercício na saúde em geral. No plano cardiovascular, o exercício 

físico faz com que haja uma melhoria no desempenho cardíaco, reduzindo o 

risco de doenças cardiovasculares (Heikkinen, 2003). Assim, com uma 

exercitação regular é possível melhorar o metabolismo, e o equilíbrio lipídico 

com menor perfil arterogénico e o metabolismo da glicose (Heikkinen, 2003).. 

Além disso, diminui a tendência para a ansiedade e a depressão, aumenta a 

auto-estima e melhora a memória e a capacidade de aprender (Thiebauld & 

Sprumont, 2009). De acordo com Dishman (1994), a promoção efectiva da AF 

pelos médicos e profissionais de saúde é potencial determinante da prática dos 

idosos, como podemos ver referenciado nos nossos resultados supra referidos. 

Porém num outro estudo, foram detectados outros motivos que levam à adesão 

à prática de AF, tais como a ocupação de tempos livre e possibilidade de 

convivência e socialização (Dantas, 1994), que também se enquadram dentro 

das razões mencionadas no nosso estudo.  

6.2.2. Não Praticantes 

 
Relativamente aos não praticantes, as razões apontadas, que os levam a não 

praticar AF/EF foram: “Por motivos de saúde”; “Porque não gosta”; “Por falta de 

tempo”. A primeira razão é uma das mais referidas nos dados das 

investigações que dizem respeito a incapacidades ou insuficiências 
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relacionadas com a saúde (Bento, 1999). A Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 1996), fala-nos de várias barreiras à prática de AF, tais como 

estereótipos relacionados com idosos; reduzido suporte social; inadequado 

suporte ambiental; histórias de vida e atitudes negativas para com o desporto, 

entre outras. Gobbi et al. (2008), ao realizar um estudo sobre comportamentos 

e barreiras relativamente à actividade física em idosos institucionalizados, 

concluíram que as três barreiras predominantes centravam-se na doença, 

segurança no ambiente e dinheiro, que, de uma forma directa ou indirecta, vão 

de encontro de certo modo às respostas dadas pelos nossos idosos. Um outro 

estudo descreve-nos como principais barreiras à prática de AF: “falta de 

tempo”; “sentimento de cansaço”; “facto de trabalharem muito no dia a dia” e 

“falta de motivação” (Brownson et al, 2001). Alguma destas razões também se 

inserem nos nosso resultados.  

Com o envelhecimento é comum o individuo sentir-se só. Nesta etapa da vida, 

o apoio da família, a convivência com os amigos e a participação num grupo 

social, pode contribuir para ausência de solidão e inutilidade (Verderi, 2004). 

Parece certo compreender as variáveis que influenciam adesão aos PAFI, para 

definir estratégias de mudança de comportamentos, no desenvolvimento e 

manutenção de hábitos associados a um estilo de vida saudável (Andreotti & 

Okuma, 2003). 

 

Quanto ao valor que estariam disponíveis a pagar pela prática de AF/EF caso a 

iniciassem, 2/3 responderam “nenhum”, valor este que só vem reforçar mais 

uma vez, uma das barreiras à prática da AF, como referido anteriormente. 

 

Tendo por base um dos objectivos do nosso estudo – analisar a PROCURA 

desportiva - questionámos a vontade dos nossos idosos não praticantes, em 

iniciar novas modalidades. Após análise dos resultados, observamos que 

menos de 1/3 dos não praticantes, manifestou interesse em se envolver em 

PAF. Este baixo resultado sugere assim que apesar da evolução em termos de 

mudança de atitudes face à prática de atividades, esta continua ainda a ser 

vista por muitos idosos como não estando dentro do leque de actividades que 

estes poderiam integrar no seu dia-a-dia. Um estudo efectuado pela WHO 

(1996), refere que a falta de informação sobre a actividade física e do 
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envelhecimento, dentro da população idosa, dos seus familiares, dos que 

prestam cuidados primários, constitui uma barreira à sua prática. Também 

apresentando baixos valores na intenção de prática, o estudo realizado pela 

socióloga Marivoet (2001), sobre os “hábitos desportivos da população 

portuguesa”, observou que em apenas 4% população não praticante 

manifestou o desejo de iniciar a prática desportiva (Procura não satisfeita).  

6.2.2. Potenciais Praticantes 

 

Neste grupo dos potenciais praticantes estão incluídos: 

 - os Praticantes, que manifestaram interesse em iniciar novas modalidades, 

para além daquelas que já praticavam, que representam menos de uma ínfima 

parte da amostra. 

 - os não praticantes que representam também como já foi dito anteriormente 

menos de 1/3. 

 

As razões apontadas por eles, para iniciar novas modalidades foram 

praticamente idênticas aquelas que levaram os praticantes a realizar AF/EF, 

sendo elas: “Recomendação médica” e “Melhorar e manter a condição física”, 

já devidamente discutida no ponto anterior. 

 

Quanto à escolha das modalidades que mais interessam os idosos, temos a 

“ginástica de manutenção” na maioria das respostas. Segundo um estudo de 

Marivoet (2001), a Natação surge como a primeira modalidade nos grupos 

etários entre os “45 e 64 anos”, e a ginástica, entre os “65 e os 74 anos”, o que 

vem reforçar os nossos resultados. Podemos aferir qu,e quer aqueles que já 

praticam AF, quer os que mostram o desejo de iniciar novas modalidades, 

encontram esta oferta nas nossas instituições. Todavia, parece-nos importante 

realçar que embora com uma percentagem menos significativa, os nossos 

idosos gostariam igualmente de ver dinamizado no seu Concelho a 

“hidroginástica”. Assim e atendendo aos nossos resultados quanto à oferta 

pensamos que este é um factor a reter pelas instituições, pois eventualmente 

poderia constituir-se como uma mais valia para aumentar a prática de AF 

dentro do Concelho. 
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Resumidamente, em relação à nossa procura, podemos dizer que: mais de 

metade da nossa amostra pratica regularmente AF/EF e afirma gostar de 

desporto. A maioria dos praticantes realiza AF/EF 2 vezes por semana, durante 

60 a 90 minutos, em instituições. A prática de AF acontece, na sua maioria, de 

forma organizada e no período da manhã. Mais de metade dos praticantes 

encontram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com o professor e a instituição 

que frequentam, sendo estas na sua maioria infra-estrutura públicas. Os não 

praticantes, não realizam AF/EF invocando “motivos de saúde” ou “porque não 

gostam” e menos de 1/3 não têm intenção de iniciar a prática de AF/EF. Dentro 

daqueles que manifestaram interesse por novas modalidades (Potenciais 

praticantes), a modalidade mais preferida foi a “ginástica de manutenção”. 

6.3. Relação entre variáveis 

 

Achamos pertinente no nosso estudo relacionar algumas variáveis, como a 

prática desportiva e o gosto pelo desporto, segundo o sexo e a idade, para 

poder daí retirar algumas ilações e comparar com estudos já efectuados nesta 

temática.  

6.3.1. A prática desportiva segundo o género e a idade. 

 

Quanto à relação entre a prática desportiva e o género, verificamos diferenças 

estatisticamente significativas, atestando-se que a maior incidência da prática 

desportiva se verifica no sexo feminino. No universo dos não praticantes, 

regista-se exactamente o contrário, sendo o sexo masculino que prevalece 

sobre o feminino. Este dado pode ser discutido tendo por base várias 

premissas: 

 - Será que este valor pode ser consequência do facto de a expectativa de vida 

do sexo feminino ser maior em relação ao sexo masculino (INE, 2008), e por 

isso a nossa amostra ser constituída maioritariamente por mulheres?  

 - Ou será que culturalmente o sexo masculino, nestas idades, é mais relutante 

à prática de actividade física, e tendem a considerar os PAFI inadequados por 

não exigirem exaustivos esforços físicos ou incluírem actividades pouco 
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recomendáveis a “homens de verdade”, como por exemplo a Ginástica” 

(Andreotti & Okuma, 2003) 

 - Ou possivelmente o género feminino tende a assumir comportamentos mais 

saudáveis? Boltanski (1979), ressalva que as mulheres apresentam uma 

percepção mais sensível do corpo, social e historicamente criada pelo processo 

de medicalização, o que as deixa mais atentas do que os homens às 

“sensações doentias”. E é neste campo que a prática de atividades físicas no 

universo feminino ganha grande proporção por meio da busca do corpo 

delineado e controle do peso corporal, fenómeno observado, sobretudo, em 

sociedades mais desenvolvidas (Rosana Salles, C., 2003). 

 

Por outro lado, quando fizemos a análise em função da idade, não observamos 

diferenças estatisticamente significativas, sugerindo que a idade não parece 

assumir um papel determinante em termos da maior ou menor frequência da 

AF. Na realidade seria de esperar que os idosos mais velhos fossem menos 

ativos. Segundo o ACSM (2010), a percentagem da prática de actividade física 

decresce com o avançar da idade, com menos de 10% de indivíduos com 

idades superiores a 85 anos, a ingressar numa prática de EF regular. Segundo 

Andreotti & Okuma (2003), os idosos mais velhos exercitam-se menos 

frequentemente e escolhem actividades com menores exigências energéticas. 

Contudo, Stephens & Caspersen (1994), apontam importantes excepções para 

esta generalização, pois no Canadá e Finlândia, há um aumento na actividade 

reportada para grupos mais velhos comparados a grupos mais jovens. 

6.3.2. Gosto pelo desporto, segundo o género e a idade. 

 

Por fim, em relação ao gosto para a prática desportiva, não encontramos 

diferenças estatisticamente significativas quanto ao género, mas quanto à 

idade sim, na medida em que os mais novos (65 – 75 anos) (Oliveira, 1999), 

expressam um maior gosto pela prática desportiva. Os nossos resultados 

sugerem que, independentemente do género, à medida que se avança na 

idade, o gosto pela prática vai diminuindo.  

De facto, à medida que a idade cronológica aumenta, os indivíduos em geral, 

têm tendência para se tornar menos activos, provocando um decréscimo na 
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capacidade física, surgindo diversas doenças crónicas, que contribuem ainda 

mais para acelerar o processo degenerativo (Matsudo et al, 2000). Aqui reside 

o problema do sedentarismo. De facto é o grupo dos idosos mais velhos que 

maior parte das vezes apresentam situações de doenças crónicas, bem como 

as limitações físicas que também aumentam com a idade (ACSM, 2010). Daí a 

nossa preocupação em dar uma especial atenção a este grupo, visto que nas 

últimas décadas, segundo dados estatísticos (INE, 2002), tem crescido mais 

em termos demográficos.  

 

Face aos resultados da nossa amostra, parece-nos existir um paradoxo sobre 

os dados obtidos, pois se a idade não influência a prática da AF, a mesma já 

influência o “gosto pelo desporto”, ou seja com a idade diminui o gosto pelo 

desporto, o que não significa que possa diminuir a sua prática, que nos diz que 

embora os nossos idosos, não gostem de desporto, fazem um esforço para o 

praticar, o que nos leva a pensar que há uma certa consciência dos benefícios 

da prática de AF. Contrariamente, relativamente ao género, este pode 

influenciar a prática da AF, mas já não influencia o “gosto pelo desporto”.  

Possivelmente, o facto de a nossa amostra ser maioritariamente feminina 

poderá, pelo menos em parte, justificar esta incongruência nos nossos 

resultados. Todavia parece-nos importante salientar que esta maior prevalência 

das mulheres não foi intencional, pelo contrário a amostra foi aleatória, tendo 

como premissa básica, apenas, que os inquiridos tivessem mais de 65 anos. 

Entendendo, no entanto que este facto poderá constituir de certo modo uma 

limitação do nosso estudo, no sentido da extrapolação e generalização dos 

resultados, propomos para um futuro estudo uma análise mais profunda a 

estas questões. 
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6.4. Avaliação das condições das instalações desportivas do 

concelho 

 

Quanto à opinião sobre as condições das instalações desportivas do Concelho 

de Valongo, os idosos demonstraram em quase todos os itens (“Possibilidades 

de acesso”; Horários disponíveis”; Conservação das instalações desportivas”; 

“Qualidade dos materiais”; “Apoio técnico”; “Iniciativas desportivas” e “Oferta 

das instalações desportivas”) um grande desconhecimento nesta matéria. E os 

que manifestavam o seu parecer, na sua grande maioria, classificaram como 

“boa” todos os itens atrás referidos. Apenas obtivemos uma percentagem maior 

de insatisfação em relação aos itens ”Qualidade dos materiais”; “Iniciativas 

desportivas” e “Oferta de instalações desportivas”. Quanto às instalações que 

faziam falta no Concelho, os idosos mencionaram as “salas de desporto” e os 

“pavilhões”, como instalações prioritárias a construir. Esta informação deve ser 

enquadrada pelas instituições, em futuros programas que ofereçam, no sentido 

de poderem aumentar o número de indivíduos deste escalão etário a 

participarem em PAF. Num estudo efectuado, em vários concelhos do distrito 

do Porto, sobre os serviços e a qualidade das piscinas municipais, verificou-se 

que o Concelho de Valongo apresentava o valor mais negativo comparando 

com todos os outros Concelhos (Ramos e Boas, 2003). Este estudo abarcou 

indivíduos de várias idades e talvez por isso a sua percepção em relação às 

instalações desportivas seja diferente das dos nossos idosos, que se 

manifestam satisfeitos na sua maioria com as instalações em geral.  

 

Relativamente às condições oferecidas pelo Concelho de Valongo, no que diz 

respeito às suas instalações desportivas, deparamo-nos com uma grande falta 

de conhecimento pela maioria dos inquiridos, sendo que aqueles que 

manifestaram as suas opiniões, grande parte deles sentem-se satisfeitos.  

 

O protótipo da sociedade de mercado obriga-nos a olhar todo o processo de 

gestão, dentro de uma lógica de optimização de recursos e satisfação da 

procura. A aposta em segmentos específicos, o aumento da qualidade dos 

serviços e a diminuição do seu custo, são factores a ter em conta no 
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planeamento e organização de qualquer serviço. O objectivo é permitir antever 

um futuro sustentado, em que a oferta esteja dimensionada à procura, com 

garantias de efectiva utilização e rentabilidade económica (Sarmento, 2005).   
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VII - CONCLUSÕES 
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O nosso objectivo geral foi analisar a oferta e a procura de actividades físicas e 

desportivas da população idosa, no Concelho de Valongo. 

 

Tendo por base o objectivo geral, bem como os objectivos específicos e as 

hipóteses inicialmente apontadas no início deste estudo, evidenciamos as 

seguintes conclusões: 

 

a) Em relação à oferta, existe ainda alguma carência a este nível no seio 

das várias instituições públicas e privadas do Concelho de Valongo. Das 

instituições inquiridas, menos de metade referiram realizar PAFI, o que 

nos leva a concluir, que ainda há muito a explorar neste âmbito, 

confirmando assim a nossa primeira hipótese: “ As instituições públicas 

e privadas do Concelho de Valongo, não oferecem actividades físicas e 

desportivas direccionadas para a população idosa”. 

 

b) Em relação à nossa segunda hipótese “a população idosa do Concelho 

de Valongo não realiza regularmente actividades físicas e desportivas” 

verificamos que a maioria dos idosos da nossa amostra, realiza de forma 

sistemática a prática de AF/EF, o que contraria a nossa hipótese; 

 
c) Quanto à relação entre a procura e a oferta, poucos foram os idosos que 

deram a sua opinião relativamente às modalidades que queriam ver 

desenvolvidas no seu concelho, limitando-se apenas a frequentar aquilo 

que as instituições lhes oferecem e que, por sinal, na sua maioria, se 

sentem satisfeitos com as modalidades oferecidas. Tudo leva a crer que 

a oferta vai de encontro à procura, contrariando assim a nossa terceira 

hipótese “A oferta que é dada pelas instituições do Concelho de 

Valongo, não vai de encontro às expectativas e motivações da procura 

de actividades físicas e desportivas, da população idosa”. 
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Face aos nossos resultados, e tendo por base o nosso objectivo geral, 

achamos relevante incluir na conclusão algumas premissas importantes do 

nosso estudo. 

 

Assim, conclui-se, quanto à oferta de PAFI, que o sector privado é quem mais 

oferece este tipo de programas, seguindo-se a Câmara Municipal. Quanto aos 

lares e centros de dia, concluímos que estas entidades, apesar dos seus 

utentes serem idosos, não possuem PAF, ficando assim muito aquém das 

outras instituições. As Juntas de Freguesia também não oferecem qualquer tipo 

de PAFI. 

Todavia, os dados do nossos estudo, no que respeita à procura, evidenciam 

que, apesar de serem escassos os PAFI, grande parte da população do nosso 

estudo realiza uma prática regular de AF/EF e demonstra gosto pela AF/EF. 

Concluímos, no entanto, que a maioria dos idosos praticantes, não praticantes 

e potenciais praticantes, quando questionados acerca do custo da prática de 

AF/EF, não se mostraram nada receptivos a pagar por esta. 

Verificamos diferenças estatisticamente significativas entre a prática desportiva 

e o género, sendo que a maior incidência da prática desportiva se verifica no 

sexo feminino. Em relação ao gosto pelo desporto, verificamos diferenças 

estatisticamente significativa, em relação à idade, sendo que os mais novos 

apresentam um maior gosto para a prática desportiva.  

 

Perante esta realidade, este trabalho de investigação pretende contribuir para 

um melhor conhecimento acerca da oferta e procura da Actividade Física para 

a 3ª Idade, no Concelho de Valongo, constituindo assim um documento 

importante, para que todas as instituições reflictam acerca do seu papel e 

perspectivem linhas orientadoras para a criação de modelo de intervenção 

adequados, fornecendo respostas às expectativas da população em questão. 

Parece-nos importante por isso a apresentação deste estudo às instituições, 

designadamente, à Câmara Municipal de Valongo, instituição que actualmente 

tem mais idosos a praticar actividade física, com o intuito de informar quais as 

principais necessidades e motivações dos idosos para a sua prática. Talvez 

assim, seja possível aumentar o número de praticantes, contribuindo, deste 

modo para, por um lado, aumentar a qualidade de vida deste escalão etário, e 
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por outro, levar a instituição a desenvolver e concretizar algumas medidas 

técnico/políticas de forma a prevenir e amenizar as questões relativas ao 

envelhecimento. 
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VIII - Propostas para o futuro 
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Neste capítulo indicamos algumas sugestões para futuras pesquisas no âmbito 

desta temática: 

 

 - Realizar um estudo nacional sobre a oferta de AF/EF para esta faixa etárias 

apenas no sector dos Ginásios/Health Clubs, caracterizando o tipo de 

modalidades oferecidas e a qualidade dos serviços prestados. 

 

 - Validação de um questionário dirigido à 3ª Idade, com vista à caraterização 

dos hábitos desportivos nesta faixa etária. 

 

 - Criar um documento com as linhas orientadoras sobre o que o PAFI deveria 

envolver, por forma a que estes programas satisfaçam as necessidades desta 

faixa etária. 
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 Anexos 1- Inquérito Anónimo 

 

Caracterização da oferta e procura de actividade física e desportiva para a 3ª Idade, no Concelho de Valongo. 

 
 

(Inquérito aos Munícipes do Concelho de Valongo, com idade superior ou igual a 60 anos) 
Referência: ______ ______         Data :___/___/___ 

                                                                                                                             (n.º)      (Freg.) 
 

 
 
 
 
 
 

Dados de Caracterização 
 
                 

C1. Sexo                                      C2. Qual a sua idade?          C3. Em que freguesia vive: 

Masculino    (1)                          60 - 64      (1)                       Alfena          (1)      

                Feminino     (2)                          65 – 69     (2)                       Campo         (2)      

                                                     70 - 74      (3)                       Ermesinde    (3)    

                                                     75 - 79      (4)                       Sobrado       (4)      

                                                                     ≥ 80         (5)                       Valongo        (5)    
 
               C4. Frequentou a escola? Até que ano? 

                Não sabe ler, nem escrever                                                                                    (1)    

               Sabe ler e escrever (sem, todavia, ter frequentado o sistema formal de ensino)    (2)      

Ensino Primário/1º CEB incompleto                                                                        (3)      

Ensino Primário/1º CEB completo                                                                           (4)      

               Ensino Preparatório/2ºCEB incompleto                                                                   (5)    

               Ensino Preparatório/2ºCEB completo                                                                      (6)      

Ensino Sec. Unif./3º CEB incompleto                                                                      (7)     

               Ensino Sec. Unif./3º CEB completo                                                                         (8)      

 Ensino Secundário incompleto                                                                                (9)      

Ensino Secundário completo                                                                                 (10)      

Ensino Médio incompleto                                                                                       (11)      

Ensino Médio completo                                                                                          (12)    

Ensino Superior incompleto                                                                                   (13)    

Ensino Superior completo                                                                                      (14)    

Pós-graduação (inclui frequência)                                                                         (15)    

Mestrado (inclui frequência)                                                                                   (16)    

Doutoramento (inclui frequência)                                                                           (17)    
  

5. O Sr. (a Sra.) com quem vive? (PODE ESCOLHER DUAS RESPOSTAS) 

 Sozinho                                                     (1)      

                Com o cônjuge                                          (2)      

 Com os pais ou familiares                         (3)      

 Com filhos ou jovens a seu cargo             (4)     

 Lar                                                             (5)     

 Outros                                                       (6)     
  

6. O Sr. (a Sra.) é reformado? 

 Sim               (1)    Qual era a sua profissão?__________________.   

Bom dia/boa tarde! 

Olá, eu sou a (o) _____________, e estou a fazer um trabalho para a escola/faculdade. Gostaria de lhe fazer 

umas perguntas sobre Desporto/Actividade Física (AF).  

As suas respostas são confidenciais e muito importantes para o trabalho que eu estou a realizar, por isso 

agradeço desde já a sua colaboração.  
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 Não              (2)     Qual a sua profissão?_____________________. 
 
P.1. O Sr. (a Sra.), gosta de Desporto/Ginástica /Actividade Física (AF)? 
              
 

                Muito                 (1)   

Mais ou Menos  (2)      

Pouco                (3)      

Nada                  (4)      

NS/NR               (5)      
 
 
P.2. O que costuma fazer no seu tempo livre? (PODE DAR DUAS RESPOSTAS. NÃO SUGERIR NADA) 
                

                Ver TV                                                          (1)      

Ler                                                                (2)   

Fazer Desporto/Ginástica                            (3)      

Actividades Físicas Diversas                       (4)      

Ver Desporto                                                (5)      

Ir ao cinema                                                 (6)     

Ir ver espectáculos ou eventos culturais      (7)      

Ir ao café, almoçar/jantar fora                      (8)   

Passear com a família ou os amigos           (9)      

Outras                                                         (10)     Quais?_____________________________________ 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
P.3. O Sr. (a Sra.) pratica Desporto/Ginástica/AF? 

 
 

Sim   (1)    => Passar P4 

Não   (2)    => Passar P11 
 
 
 
 
P.4. Quanto paga por mês, na(s) actividade(s) física(s) em que pratica? 

 
 
 

<5€                  (1)      

 5€ - 9€             (2)   

10€ - 14€         (3)     

           15€ - 19€         (4)      

Mais do 20€     (5)  

Nenhum           (6)  

NS/NR             (7)  
 
 

 

 

SE RESPONDEU “FAZER DESPORTO/GINÁSTICA” OU “ACTIVIDADES FISICAS DIVERSAS” - PASSAR PARA A P.4. 

SE NÃO RESPONDEU “FAZER DESPORTO” OU “ACTIVIDADES FISICAS DIVERSAS” - PASSAR PARA A P.3. 
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P.5. Quais os (as) Desportos/Actividades Físicas que pratica? (PODE ESCOLHER VÁRIAS RESPOSTAS. 

ASSINALAR AS RESPOSTAS NA COLUNA P5). 

 

Coloque as questões da P5.1a Á P5.4 para o primeiro desporto/actividade física e quando chegar ao fim, repita-as 

para o desporto/actividade física seguinte. 

 

P.5 P.5.1 a P.5.1 b P.5.1 c P.5.1c P.5.2 P.5.3 P.5.4 

Quais as 
actividades 
físicas 
/desportos que 
pratica? 

Costuma 
praticar 
todo ano? 

Quantas 
vezes 
por 
semana 
costuma 
fazer? 

E 
quantas 
horas 
por 
semana 
costuma 
fazer? 

E 
quantos 
meses 
por ano? 
 

Dos seguintes 
contextos de prática 
desportiva, qual 
aquele que o Sr. (a 
Sra.) costuma 
praticar esse 
desporto/actividade 
Física? 

Pratica esse 
desporto de 
forma 
organizada? 
(Ex:com a 
orientação 
de um 
professor) 

Quando pratica o 
seu desporto? De 
manhã, à hora do 
almoço, à tarde ou à 
noite? 

 S N    Informal* Instituições    S   N M A T N 

1. 
 

             

2. 
 

             

3. 
 

             

4. 
 

             

*Informal: actividade física que não pressupõe um plano de treino, estando muitas vezes ligada ao lazer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.6. O Sr. ou (a Sra.) sente-se, (ditar a escala abaixo mencionada) com o professor que lhe dá as aulas? 

 
 

Muito Satisfeito                  (1) 

Satisfeito                                  (2) 

Nem muito nem pouco Satisfeito  (3)  

Pouco Satisfeito                  (4)  

Nada Satisfeito                   (5)  

NS/NR                                  (6)  
 
 
P.7. E em relação à instituição onde faz o (a) seu (sua) Desporto/Ginástica /AF? Sente-se como? 

 
 

Muito Satisfeito                  (1) 

Satisfeito                                  (2) 

Nem muito nem pouco Satisfeito  (3)  

Pouco Satisfeito                  (4)  

Nada Satisfeito                   (5)  

NS/NR                                  (6)   
 
 

SE NA QUESTÃO P.5.3 O INQUIRIDO RESPONDEU PELO MENOS PARA UM DOS DESPORTOS, “DE FORMA 

ORGANIZADA” – PASSAR PARA P.6 

SE NÃO RESPONDEU PELO MENOS PARA UM DOS DESPORTOS, “DE FORMA ORGANIZADA” – PASSAR P.8  
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P.8. Onde é que o Sr. (a Sra.) costuma normalmente praticar o(a) seu (sua) Desporto/Ginástica/AF? (PODE 
ESCOLHER DUAS RESPOSTAS.) 

 
 
 

Clubes desportivos de carácter associativo                    (1) 

Clubes de empresa                                           (2) 

Infra-estruturas públicas  (ex: pavilhão Municipal)          (3)  

Infra-estruturas privadas (ex: ginásios)                            (4)  

Espaços naturais                                                   (5)  

Centros de Dia                                                                 (6) 

Serviço de apoio domiciliário                                           (7) 

Lar para idosos                                                                (8) 

Outros                                                                              (9)               ___________________________ .  
  

 
 
 
P.9. Quais as três principais razões que o (a) levam a praticar Desporto/Ginástica/AF? (NÃO SUGERIR NADA. 
ASSINALAR AS RAZÕES APONTADAS PELO INQUIRIDO, PELA ORDEM POR ELE REFERIDA, NAS COLUNAS 
RESPECTIVAS) 
 
 
 

 1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Divertimento, ocupação de tempo livre    

O convívio que proporciona    

Manter e melhorar a condição física    

Manter a linha    

Recomendação médica    

Gostar da competição desportiva    

Quebrar a rotina do dia a dia    

Porque gosta de desporto    

Outras razões    

NS/NR    

 
 
 
 
P.10. O Sr. (a Sra) iniciou novas modalidades, para além daquelas que já pratica? 

 
 

Sim   (1)    => Passar P15 

Não   (2)    => Passar P17a 

NS/NR                     (3)    => Passar P17a 
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P.11. Quais as três principais razões que o (a) levam a não praticar, actualmente, Desporto/Ginástica/AF? (NÃO 
SUGERIR NADA. ASSINALAR AS RAZÕES APONTADAS PELO INQUIRIDO, PELA ORDEM POR ELE 
REFERIDA, NAS COLUNAS RESPECTIVAS).  
 

 1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Porque não gosta    

Pela idade    

Porque não vê benefícios ou utilidade    

Porque não o aprendeu quando era jovem    

Por motivos de saúde     

Por falta de tempo    

Já faz muito esforço no dia a dia    

Falta de local apropriado    

Por falta de motivação    

Porque não me sinto capaz    

Outras razões    

NS/NR    

 
P.12. Se o Sr. (Sra) começar a fazer Desporto/Ginástica/AF um dia, quanto acha que estaria disposto a pagar? 
  

  <5€                  (1)      

 5€ - 9€             (2)   

10€ - 14€         (3)     

           15€ - 19€         (4)      

Mais do 20€     (5)  

Nenhum           (6)  

NS/NR             (7)  
 
P.13. O Sr. (a Sra.) teve vontade, este ano, de começar a fazer Desporto/Ginástica /AF? 

 

Sim   (1)    => Passar P14 

Não   (2)    => Passar P17b 

NS/NR                    (3)    => Passar P17b 
 
 
P.14. Quais as três principais razões que melhor explicam essa vontade de começar a fazer Desporto/Ginástica 
/AF? (NÃO SUGERIR NADA. ASSINALAR AS RAZÕES APONTADAS PELO INQUIRIDO, PELA ORDEM POR ELE 
REFERIDA, NAS COLUNAS RESPECTIVAS).  
 
 

 1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Divertimento, ocupação de tempo livre    

O convívio que proporciona    

Manter e melhorar a condição física    

Manter a linha    

Recomendação médica    

Quebrar a rotina do dia a dia    

Gostar de competição desportiva    

Porque gosta de desporto    

Outras razões    

NS/NR    

 



Caracterização da oferta e procura de actividade física e desportiva para a 3ª Idade no Concelho de Valongo 

 

VIII 

 
P.15. Quais os (as) Desportos/Actividades Físicas que gostaria de praticar, além das que já pratica? (PODE 

ESCOLHER VÁRIAS RESPOSTAS. ASSINALAR AS RESPOSTAS NA COLUNA P15). 

Coloque as questões da p15.1a à p15.3 para o primeiro desporto e quando chegar ao fim, repita-as para o desporto 

seguinte. 

  

P.15 P.15.1 a P.15.1 b P.15.1 c P.15.2 P.15.3 

Quais as 
actividades físicas 
/desportos que 
gostaria de 
praticar? 

Quantas 
vezes por 
semana? 

E quantas 
horas por 
semana 
gostaria de 
fazer 

E quantos 
meses por 
ano? 
 

Dos seguintes contextos de 
prática desportiva, qual aquele 
que o Sr. (a Sra.) costuma 
praticar esse 
desporto/actividade Física? 

Gostaria de  praticar 
esse desporto de 
forma organizada? 
(com a orientação de 
um professor) 

    
 

Informal* Instituições sim Não 

1. 
 

       

2. 
 

       

3. 
 

       

4. 
 

       

*Informal: actividade física que não pressupõe um plano de treino, estando muitas vezes ligada ao lazer. 
 
P.16. Sabe onde poderá praticar algum dos desportos que indicou? 

 

Sim   (1)     

Não   (2)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.17.a O Sr. (a Sra.) praticou sempre Desporto/Ginástica/AF, ou por qualquer razão interrompeu essa prática? 

 

Manteve sempre uma actividade desportiva   (1)    => Passar P.19 
Tem praticado desporto ao longo da vida, 

Com interrupções                                                 (2)    => Passar P.18 

NS/NR                                                                                   (3)    => Passar P.19 
 
 
 
P.17b Em relação ao seu passado desportivo, o Sr. (a Sra.) podia dizer-me se nunca praticou desporto, praticou 
apenas quando era jovem ou tem praticado ao longo dos anos embora com algumas interrupções? 
 

Nunca praticou desporto                                  (1)    => Passar para P21 
Tem praticado desporto ao longo da vida, 

Com interrupções                                                  (2)    => Passar P18 

Apenas praticou desporto enquanto jovem                           (3)    => Passar P18 

NS/NR                                                                                   (4)    => Passar para P21 
 

 

VERIFICAR P.2. E P.3. SE RESPONDEU “FAZER DESPORTO” OU “ACTIVIDADES FISICAS DIVERSAS” - 

PASSAR PARA A P.17a. 

SE NÃO RESPONDEU “FAZER DESPORTO” OU “ACTIVIDADES FISICAS DIVERSAS” - PASSAR PARA A 

P.17b. 
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P.18. Quais foram as três principais razões que o (a) levaram a interromper ou a deixar de praticar desporto? (NÃO 
SUGERIR NADA. ASSINALAR AS RAZÕES APONTADAS PELO INQUIRIDO, PELA ORDEM POR ELE 
REFERIDA, NAS COLUNAS RESPECTIVAS).  
 

 1ª Razão 2ª Razão 3ª Razão 

Por desinteresse    

Pela idade    

Não conseguia evoluir tecnicamente na modalidade    

Falta de tempo por motivos familiares    

Falta de tempo por motivos profissionais    

Questões de saúde    

Falta de instalações desportivas adequadas    

Desentendimento com o(a) treinador(a)    

Questões financeiras    

Outras razões    

NS/NR    

 
P.19. O Sr. (a Sra.) praticou Desporto/Ginástica/AF? De que forma: Federado(a); na escola; em instituições ou 
sozinho por lazer (sem professor)? 

 

Federado/competição            (1) 

Informal/Lazer                        (2) 

Escolar                                   (3)  

Em Instituições                  (4)  

Outros                                  (5) ________________________. 
 

 
P.20. Quantos desportos é que o Sr. (a Sra.) já praticou na sua vida, pelo menos durante seis meses consecutivos? 
 
          `__`  `__` 
 
P.21. Como avalia, de forma geral, as condições existentes no Concelho de Valongo para a prática desportiva, 
relativamente a:  
 
 
P.21. 1 Possibilidades de acesso às instalações desportivas existentes 
 

Bom  (1)   razoável  (2)   insuficiente  (3)   não sabe  (4) 
 
P.21. 2 Horários Disponíveis (abertura ao público) 
 

Bom  (1)   razoável  (2)   insuficiente  (3)   não sabe  (4) 
 
P.21. 3 Estado de conservação das instalações 
 

Bom  (1)   razoável  (2)   insuficiente  (3)   não sabe  (4) 
 
P.21. 4 Qualidade dos materiais a uso 
 

Bom  (1)   razoável  (2)   insuficiente  (3)   não sabe  (4) 
 
P.21. 5 Apoio técnico (professores e monitores) disponível 
 

Bom  (1)   razoável  (2)   insuficiente  (3)   não sabe  (4) 
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P.21. 6 Iniciativas desportivas destinadas à população em geral 
 

Bom  (1)   razoável  (2)   insuficiente  (3)   não sabe  (4) 
 
P.21. 7 Oferta de instalações desportivas 
 

Bom  (1)   razoável  (2)   insuficiente  (3)   não sabe  (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.21.7.1 Quais as instalações desportivas que, na sua opinião, fazem mais falta na sua localidade? (PODE DAR 
DUAS RESPOSTAS). 
 

Grandes campos                 (1)     

Pistas de Atletismo                 (2)    

Pequenos campos                 (3)     

Salas de Desporto                 (4)     

Pavilhões                 (5)     

Piscinas cobertas                 (6)    

Piscinas ao ar livre                 (7)    

Campos de ténis                    (8)     

Instalações especiais             (9)    

Ginásios/academias               (10)     

Outras                                     (11)    ______________________________. 

                NS/NR                                    (12)    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO. 

 
 
 
 
 
 

 

Se na P.21.7 respondeu “Bom” ou “não sabe” o seu questionário acaba aqui. Muito Obrigado pela 

colaboração 

Se na P.21.7 respondeu “razoável”; “insuficiente”, passe para a P.21.7.1. 
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Anexos 2 - Questionário para gestores dos programas de actividade física para 

idosos (pafi), em instituições 

 privadas e publicas. 

 

 

 

 

 

 

Este questionário tem como objectivo conhecer a realidade de todas as Instituições Privadas e Públicas do 

Concelho de Valongo, ao nível dos Programas de Actividade Física para Idosos.  

Tem como fim constituir-se uma tese de Mestrado. 

Toda as respostas serão consideradas anónimas, uma vez que ao recebermos as respostas, a parte de 

“IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO SERÁ RECORTADA E EXTINTA”. 

Recebemos inicialmente com a identificação no sentido de saber se todas as instituições do Concelho de Valongo 

nos responderam. Só assim, poderemos ter a certeza de que falamos de todo o Concelho. 

NOTA: Neste estudo iremos considerar pessoas Idosas/terceira Idade, as pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos, de ambos os sexos. 

 

 

 

 

Identificação da Instituição:_______________________________________________________ 

Nome: _________________     Rua:_______________________________________________ 

Código-Postal:_____________Tlf:______________ Fax:_______________________________  

E-mail:_______________________________________________________________________ 

N.º Total de Habitantes (ou utentes):_______________________________________________ 

Freguesia:____________________________________________________________________ 

 

 

IMPORTANTE: APÓS A RECEPÇÃO DO QUESTIONÁRIO ESTA FOLHA SERÁ RETIRADA, PARA QUE NÃO SE 

TENHA CONHECIMENTO DE QUE AUTARQUIA/INSTITUIÇÃO SE TRATA E ASSIM TORNAR SIGILOSOS 

TODOS OS DADOS. 

 
 
 
           ………………………………………………………………………………………………………… 
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 QUESTIONÁRIO 

 
1. Qual o número de habitantes/utentes, com mais de 60 anos no(a) Vosso(a) 

Concelho/Freguesia/Instituição?____________________________________________________ 

 
 PROGRAMAS 

 
 
2. Desenvolvem no Vosso Município/Freguesia/Instituição algum programa de actividade física 

para pessoas com mais de 60 anos? 

  

 Não (dê como terminado aqui o seu questionário) 

  

  Sim (Se sim, continue a responder) 

 

3. Nos últimos 5 anos, realizaram programas de Actividade Física para Idosos? 

  

           2007  2008  2009  2010  2011 

 

4. Quantos idosos participaram em cada ano? 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Número de 

idosos que 

participaram 

     

 

5. Caso não tenha desenvolvido PAFI em alguns dos anos, justifique o porquê? (se for 

necessário colocar em anexo outra folha para responder, p.f., referencie a questão): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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6. Quais foram os objectivos do programa em cada ano? 

(se for necessário colocar em anexo outra folha para responder, p.f., referencie a questão). 

 2007: 

 

 

 2008: 

 

 

 2009: 

 

 

 2010: 

 

 

 2011: 

 

 

7. Quantas pessoas participam no programa, no ano lectivo de 2010/2011? 

Número de Mulheres Número de Homens Total 

      

 

8. Poderá indicar quais são os requisitos necessários para um idoso poder participar no V/ 

programa? 

 Ter mais de 60 anos 

 

Apresentar Certificado Médico em como podem praticar actividade física. 

 

Apresentar Cartão de Eleitor recenseado no Concelho. 

 

Assinar um documento em como aceitam o Regulamento do Programa. 

 

Preencher um formulário com todos os dados identificativos do idoso (nome, idade, nº do B.I, morada, 

quem contactar em caso de urgência, tipo de transporte que utiliza para se deslocar para as instalações, 

etc.) 
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 Outro(s)? Qual(ais) _______________________________________________________ 

  

9. O programa é gratuito? (Se houver pagamento de “Taxa de inscrição, mensalidade, seguro 

desportivo”, ou outro, referencie, por favor) 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

10. Actualmente (2010/2011), poderá dizer quantos programas diferentes possuem para a 

terceira idade?   

__  __ 

 

10.1. Gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre os programas realizados no(a) vosso(a) 

Concelho/Freguesia/Instituição. Preencha por favor o quadro abaixo apresentado. 

 

Nome (s) 

do Programa (s) 

1. 2. 3. 4. 

Periodicidade 

(nº de vezes/semana) 

    

Duração 

(de cada sessão) 

    

N.º de alunos  

por sessão 

    

Meses em que se 

desenvolve 

    

Período do dia 

que praticam 
Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde Manhã Tarde 

Componentes 

da aula 

    

Tipo de avaliações 

efectuadas 

    

 

11. Onde se realizam as actividades desportivas? (pode colocar mais do que uma cruz) 

  

Pavilhão  

Ginásio        

 Piscina        

Centro de Idosos 
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Outro(s). Qual(ais)__________________________________ 

 

12.Que tipo de aparelhos/materiais são utilizados no programa? 

 

  

 

 

13. O Programa oferece algum serviço complementar? 

 

  Serviço médico. 

 

  Actividades de ócio: bailes de salão, excursões, concursos, festas. 

 

                 Outro(s). Qual(ais)?___________________________________________________________. 

 

14. Que mecanismos utilizam para dar a conhecer o programa? 

   

Imprensa         

Rádio        

TV          

Cartazes           

E-mail 

       Outro(s).         Qual(ais)? ___________________________________________________________. 

 

 

15. A execução do programa depende financeira e logisticamente, da 

Instituição/Freguesia/Município? 

  

 

           NÃO            SIM             OUTROS. Qual(ais)? ________________________________________. 

 

 

16. Quais são os valores anuais (euros) que dispõem para a organização deste Programa? 

 

 Valor Anual: __________________________Euros. 
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17. De onde provém esta verba? 

 

Junta de Freguesia 

Município 

Empresas Particulares       

       Outro(s).         Qual(ais)? ___________________________________________________________. 

 

18. Qual a Formação Académica dos monitores/professores que trabalham neste(s) 

programa(s)? 

 

 

 
Número de Pessoas Idades Sexo (F/M) 

 

 Sem Formação 

   

 

 Licenciatura em 

Educação Física 

   

 

 Licenciatura noutra 

área Especifique 

   

 

 Mestre ou 

doutoramento e 

Educação Física 

   

 

 Outro(s)  Especifique 

   

 

 

Muito Obrigado pela V/ Colaboração! 

 

O Responsável pelo Preenchimento do Questionário 

_____________________________________ 

  (Nome:                                                    ) 

 

 
 

 

 

 

 



Anexos 

XVII 

Anexos 3 – Oficios dirigidos aos gestores das várias instituições 

 
 

Universidade do Porto 

Faculdade de Desporto do Porto 

 

 Ex.mo Senhor/a Gestor/Diretor 

 ____________________________ 

 _____________________________ 

 

Assunto: 2º Ano de Mestrado (entrevista) 

 

Ex.mo Senhor ___________ 

 

 Ingressei este ano lectivo, no 2º ano de Mestrado na Faculdade de Desporto do 

Porto, com o tema “Caraterização da Oferta e Procura de atividades físicas e desportivas 

para a 3ª Idade, no Concelho de Valongo”. 

 De forma a conseguir concretizar o meu estudo e apresentar a tese de mestrado, 

sob aquele tema, venho pela presente, solicitar a V. Exª se digne autorizar-me a 

deslocar-me aos vossos serviços, a fim de proceder á aplicação de alguns questionários 

de caracterização das vossas Instituições, em dia e hora que melhor entender adequado. 

Certa da melhor atenção para o exposto, agradeço desde já a v/colaboração, 

aguardando a brevidade da vossa resposta.  

Apresento os m/cumprimentos. 

 

 

     ___________________________________ 

 

Erina Maria Lemos Pereira: 

 Valongo, 7 de Dezembro de 2010. 
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Anexos 4 – 2º Oficio dirigido aos gestores das várias instituições 

 

Universidade do Porto 

Faculdade de Desporto do Porto 

 

 Ex.mo Senhor 

 Provedor/Diretor da 

 Institituição______ 

 

 

Assunto: 2º Ano de Mestrado (entrevista) 

 

Ex.mo Senhor ________ 

 

 Ingressei este ano lectivo, no 2º ano de Mestrado na Faculdade de Desporto do 

Porto, com o tema “Caraterização da Oferta e Procura de atividades físicas e desportivas 

para a 3ª Idade, no Concelho de Valongo”.  

 De forma a conseguir concretizar o meu estudo e apresentar a tese de mestrado, 

sob aquele tema, venho pela presente, solicitar a V. Exª se digne autorizar-me a 

deslocar-me a esse Lar/Ginásio e proceder á aplicação de diversos questionários aos 

seus utentes/clientes, em dia e hora que melhor entender adequado. 

Certa da melhor atenção para o exposto, agradeço desde já a v/colaboração, 

aguardando a brevidade da vossa resposta.  

Apresento os m/cumprimentos. 

 

 

     ___________________________________ 

Erina Maria Lemos Pereira: 

 Valongo, 7 de Dezembro de 2010. 
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Anexos 5  - Oficio dirigido à CMV 

 

Universidade do Porto 

Faculdade de Desporto do Porto 

 

 Ex.mo Senhor 

 Dr. João Paulo Baltazar 

 Vereador da Câmara Municipal de 

 Valongo 

 

Assunto: 2º Ano de Mestrado (entrevista) 

 

Ex.mo Senhor Vereador 

 

 Ingressei este ano lectivo, no 2º ano de Mestrado na Faculdade de Desporto do 

Porto, com o tema “Caraterização da Oferta e Procura de atividades físicas e desportivas 

para a 3ª Idade, no Concelho de Valongo”. 

 De forma a conseguir concretizar o meu estudo e apresentar a tese de mestrado, 

sob aquele tema, venho pela presente, solicitar a V. Exª se digne conceder-me uma 

entrevista, em dia e hora mais conveniente, a fim de poder recolher algumas 

informações sobre o Concelho. 

Certa da melhor atenção para o exposto, agradeço desde já a v/colaboração, que 

desde já agradeço, aguardando a brevidade da vossa resposta.  

Apresento os m/cumprimentos. 

 

 

     ___________________________________ 

Erina Maria Lemos Pereira: 

 Valongo, 7 de Dezembro de 2010. 
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Anexos 6 – Output (Prática/Género) (Prática /Idade) 

género * Pratica desporto Crosstabulation 

Count 

 
Pratica desporto 

Total Sim Não 

género masculino 74 43 117 

feminino 119 32 151 

Total 193 75 268 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,920
a
 1 ,005   

Continuity Correction
b
 7,166 1 ,007   

Likelihood Ratio 7,884 1 ,005   

Fisher's Exact Test    ,006 ,004 

Linear-by-Linear Association 7,890 1 ,005   

N of Valid Cases 268     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,74. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Idade * Pratica desporto Crosstabulation 

Count 

 
Pratica desporto 

Total Sim Não 

Idade 65-69 80 27 107 

70-74 54 17 71 

75-79 31 13 44 

+ ou = 80 28 18 46 

Total 193 75 268 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,866
a
 3 ,276 

Likelihood Ratio 3,709 3 ,295 

Linear-by-Linear Association 2,872 1 ,090 

N of Valid Cases 268   

 

Anexos 7–Outputs (Gosto pelo desporto/ Género) (Gosto pelo Desporto/Idade) 
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género * Se gosta de desporto Crosstabulation 

Count 

 
Se gosta de desporto 

Total Muito Mais ou Menos Pouco Nada 

género masculino 57 38 12 10 117 

feminino 83 42 15 11 151 

Total 140 80 27 21 268 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,114
a
 3 ,774 

Likelihood Ratio 1,113 3 ,774 

Linear-by-Linear Association ,627 1 ,428 

N of Valid Cases 268   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

9,17. 

 
 

Idade * Se gosta de desporto Crosstabulation 

Count 

 
Se gosta de desporto 

Total Muito Mais ou Menos Pouco Nada 

Idade 65-69 65 31 5 6 107 

70-74 37 22 9 3 71 

75-79 21 16 3 4 44 

+ ou = 80 17 11 10 8 46 

Total 140 80 27 21 268 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 22,497
a
 9 ,007 

Likelihood Ratio 20,819 9 ,013 

Linear-by-Linear Association 14,053 1 ,000 

N of Valid Cases 268   

a. 4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 3,45. 

 

 


