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 Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física - PNPAF 

 

  

O Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física 

(PNPAF) é um dos programas de Saúde Prioritários, foi criado 

em 2016 e tem como documento orientador a Estratégia 

Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-

Estar (ENPAF). Encontra-se de acordo com o Plano Nacional de Saúde e com as principais orientações da 

Organização Mundial da Saúde.  

Tem como objetivos centrais “a consciencialização da população para a importância da atividade física na 

saúde” e a “implementação de políticas intersetoriais e multidisciplinares que visem a diminuição do 

sedentarismo e o aumento dos níveis de atividade física”. 

Em 2017, foi publicado o Despacho nº 8932/2017, de 10 de outubro, que determina no âmbito do Programa 

Nacional para a Promoção da Atividade Física a realização de projetos-piloto para a avaliação e 

aconselhamento da atividade física (com recurso às ferramentas SClínico e Prescrição Eletrónica Médica) bem 

como a realização de consultas especializadas de promoção e prescrição de atividade física em unidades 

funcionais de Agrupamentos de Centros de Saúde, estabelecimentos hospitalares e Unidades Locais de Saúde 

No Dia Mundial da Atividade Física 2018, foi apresentado o Plano de Ação Nacional para a Atividade Física e o 

relatório do PNPAF, intitulado "Promoção da Atividade Física: Desafios e Estratégias 2018", que sintetiza as 

prioridades para 2018 e as respetivas estratégias em curso. 

 

Objetivos estratégicos do PNPAF 

1 2 3 

Reforçar a integração da 

promoção da atividade física 

nos CSP 

 

Articular a ação dos CSP com 

os recursos infraestruturais e 

humanos promotores de  

atividade física e exercício 

físico na comunidade 

Melhorar a formação e a 

capacitação dos profissionais 

de saúde para promover a 

atividade física 

 

http://pns.dgs.pt/
http://www.who.int/topics/physical_activity/en/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108275649/details/normal?l=1
https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-promocao-da-atvidade-fisica/ficheiros-externos-pnpaf/home_designios2018-png.aspx
https://www.dgs.pt/programa-nacional-para-a-promocao-da-atvidade-fisica/ficheiros-externos-pnpaf/home_designios2018-png.aspx
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Sabemos que… 

 A inatividade física é considerada como um dos principais fatores de risco para as doenças crónicas 

não transmissíveis (ENPF) 

 São mais de 20 as doenças e condições relacionadas com a saúde para as quais existe evidência 

científica de um papel positivo da atividade física regular 

 Existem também fortes evidências de que o aconselhamento para a prática de atividade física por 

parte dos profissionais de saúde, pode ter um efeito determinante na adoção deste comportamento por 

parte dos cidadãos, e também de que médicos ativos recomendam mais a prática de atividade física 

aos seus utentes (DGS) 

 Cerca de 80% da população portuguesa não pratica atividade física suficiente para cumprir as 

recomendações da OMS 

 

 O que podemos fazer (profissionais de saúde) … 

 Implementar estratégias para aumentar os níveis de atividade física e reduzir os comportamentos 

sedentários; 

 Recomendar e sensibilizar para a prática do exercício físico; 

 Aumentar a literacia, a valorização e a participação da população relativamente às diferentes formas 

de atividade física: 

 Tornar o sistema público de saúde um agente promotor da atividade física; 

 … 

"Qual é a sua atividade física?" 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743517300737?via%3Dihub
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Recomendamos… 

"The Walking Revolution", documentário de 

30 minutos sobre o impacto da marcha e da 

atividade física em indicadores de saúde e de 

desenvolvimento da sociedade, com 

testemunhos de vários especialistas. 

(Disponível no site da DGS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Moita, Médica de Saúde Pública da USP do ACES Porto Oriental 

Paula Gonçalves, Técnica de Saúde Ambiental da USP do ACES Porto Oriental 

Susana Torres, Técnica de Saúde Ambiental da USP do ACES Porto Oriental 

 

 


