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Editorial

A propósito das recentes eleições autárquicas, propomos uma breve re�exão sobre o
papel do poder local na promoção da saúde dos cidadãos. 
  
Na realidade, a autarquia é a estrutura que localmente assume um lugar privilegiado
na promoção da saúde das pessoas, por diferentes motivos: consolida e expande
parcerias, com vista à ação intersectorial em saúde; gere interesses entre os diferentes
atores sociais e lidera os processos de mudança; promove a participação da
comunidade, através das suas escolhas e dos estilos de vida, e mobiliza recursos da
comunidade para a promoção da saúde. 
  
Na medida em que as doenças crónicas são a principal causa de morbimortalidade da
população portuguesa, é fundamental, numa sociedade em mudança, uma estratégia
de intervenção integrada que envolva os principais determinantes de saúde para a
prevenção e gestão da doença. 
  
É no espaço geográ�co do município que se negoceiam as melhores decisões para
intervenção nas causas dos problemas de saúde existentes, se trocam e potenciam os
conhecimentos existentes e se dinamizam projetos de promoção de saúde que
representam muito mais baixo custo e elevados ganhos em saúde. 
  
Nos últimos tempos temos assistido a um conjunto de intervenções autárquicas no
âmbito da promoção da saúde: aumento da rede de ciclovias e percursos pedestres
seguros, a �m de incrementar a atividade física, promoção da saúde nas escolas, da
literacia em saúde e do envelhecimento ativo, entre outros. 
  
Importa agora potenciar e expandir esta dinâmica no sentido do desenvolvimento de
um plano local de saúde, com participação ativa por todos os agentes locais, em prole
da melhoria da saúde e da qualidade de vida de toda a comunidade. 

A presidente da APPSP, 
Celeste Gonçalves
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Entrevista António Arnaut 
As pessoas conhecem-me como o pai do

SNS. Mas o que tem valido é a mãe. (...) Se

não fosse ela já não havia SNS... 
Ver mais

 
Open WHO 
A Organização Mundial de Saúde criou
uma plataforma online de cursos e
materiais para a melhoria da resposta
dos pro�ssionais a emergências em
saúde. Ver mais

O que vai acontecer

   
8ª Conferência HEPA  
A European network for the promotion
of health-enhancing physical activity
realizará em Zagreb, de 15 a 17 de
novembro, a conferência com o tema
Modern approaches to physical activity
promotion and measurement. Ver mais

 

10ª Conferência EPH    
A 10ª Conferência Europeia de Saúde
Pública, terá como tema Sustaining
resilient and healthy communities e será
realizada em Estocolmo, de 1 a 4 de
Novembro. Os sócios da APPSP têm
desconto de €80 na inscrição. Ver mais 
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Subscribe Past Issues

https://www.noticiasaominuto.com/vozes-ao-minuto/863807/as-pessoas-conhecem-me-como-pai-do-sns-mas-o-que-tem-valido-e-a-mae
https://www.noticiasaominuto.com/vozes-ao-minuto/863807/as-pessoas-conhecem-me-como-pai-do-sns-mas-o-que-tem-valido-e-a-mae
https://openwho.org/
https://openwho.org/
http://congressosp.wixsite.com/congresso
http://hepaeurope2017.com/programme/
http://hepaeurope2017.com/programme/
https://ephconference.eu/
https://ephconference.eu/
http://eepurl.com/cBwUCL
http://us14.campaign-archive.com/home/?u=5e77fea1ec095e250c740b2cc&id=2e196f4363


”….Num registo acessível e entusiasmante, Sapiens: História Breve da Humanidade procura não só

explicar o que aconteceu, e como aconteceu, mas também revelar o que sentiram os seres humanos

durante os vários processos evolutivos — e perceber se somos hoje um ser mais feliz ou infeliz. 

Esta é uma obra desa�adora, desconcertante e inteligente — uma perspetiva única e original sobre a

nossa História e o impacto do ser humano no planeta.” 

O historiador Yuval Noah Harari explica neste livro, e numa TED Talk, como é que de

animais insigni�cantes os humanos passaram a dominar o planeta.

Momento de análise

Em todo o mundo, uma em cada 6 mortes está associada à inatividade física.
Em Portugal, os custos do sedentarismo equivalem a cerca de 10% do orçamento
anual do Ministério da Saúde para 2017. A atividade física regular está na
primeira linha de defesa contra a doença de Alzheimer e a depressão, a diabetes,
a obesidade e mais de 20 doenças e condições crónicas. Como determinante da
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saúde das populações, a (in)atividade física é hoje uma prioridade de ação
política, a par do consumo de tabaco e da má alimentação. Por estas razões, e
também por pressão da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Comissão
Europeia, foi criado em 2016 o Programa Nacional de Promoção da Atividade
Física, um dos 11 atuais Programas Prioritários de Saúde da Direção-Geral da
Saúde, visando implementar a Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade
Física, Saúde e Bem-estar (2016). Mais informações sobre este Programa
disponíveis em www.pnpaf.pt. 
  
A OMS tem atualmente em discussão pública um Plano de Ação Global para a
Atividade Física, para todo o planeta, que a Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidades (ONU) deverá aprovar em Maio de 2018. A recente Declaração
de Banguecoque, aprovada pelo plenário do Congresso Internacional de
Atividade Física e Saúde Pública, rea�rma as principais orientações
internacionais para a promoção da atividade física e descreve as vias através das
quais esta agenda ajudará os países a atingir os Desa�os para o
Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. No nosso país, o
estabelecimento da Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física,
conducente a um Plano de Ação Nacional com início em 2018; e um recente
despacho do Ministério da Saúde que de�ne como se devem organizar os
serviços e os pro�ssionais de saúde, nomeadamente nos Cuidados de Saúde
Primários, para mais e�cazmente promoveram a atividade física dos utentes,
foram marcos decisivos em 2017. 
  
Vivemos hoje um período entusiasmante para a promoção da atividade física,
em todas as suas formas: da dança ao desporto organizado, das caminhadas ao
uso da bicicleta no dia-a-dia, da corrida às atividades de ginásio, passando por
inúmeros programas de ginástica para idosos, educação física e desporto
escolar, e todas as atividades aquáticas que implicam movimento corporal. O
direito a ser �sicamente ativo e o aumento das oportunidades para o fazer, de
forma acessível e atraente, são desígnios cada vez mais reconhecidos pela
sociedade, desde o público em geral aos pro�ssionais e dirigentes da saúde, bem
como a diversas instituições de muitos setores. O impacto do desporto, exercício
e atividade física não só na saúde e bem-estar dos cidadãos, mas também na
sustentabilidade do nosso meio-ambiente, na economia e na promoção de
valores essenciais como a igualdade e a literacia é algo cada vez mais difícil de
ignorar. 
                                               
Agradecemos ao Prof. Pedro Teixeira, Coordenador do Programa Nacional para a Promoção da

Atividade Física, a colaboração nesta edição.

Contactos Ficha Técnica Website
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