
Gente em Movimento: Programa de Atividade Física Sénior do 
Concelho de Serpa 

 

António Jaime Coelho Cachola, Hugo Manuel Alfaiate de Sousa, Marcos André 
Colaço Borges, Tiago Filipe Quaresma Rosa. 
Município de Serpa – Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude 
(GMADJ) 
 

Desenvolvimento 
Enquadramento 
O programa Gente em Movimento (GM) é um programa de atividade física, desenvolvido 

pelo Município de Serpa e destinado, principalmente, à população sénior deste concelho. 

Tem por objetivo geral proporcionar atividade física orientada, estruturada e adequada aos 

participantes, com todos os benefícios físicos, psicológicos e sociais que daí advém. 

A GM iniciou-se em 2004, com o nome “Avós em Movimento”, com 5 participantes e incluía 

uma sessão de Hidroginástica e uma de Ginástica, apenas em Serpa. Pelo potencial do 

projeto, bem como a importância que se pretendia que este tivesse, foram mantidas 

reuniões com alguns parceiros estratégicos (nomeadamente o Centro de Saúde), com o 

objetivo de divulgação do projeto e angariação de novos participantes. Esta divulgação e 

parceria levou a que, em 2006, o número de participantes do projeto fosse de 160 e que se 

tenha iniciado a implementação junto de algumas freguesias do concelho, ficando a 

responsabilidade do transporte dos participantes, até à Piscina Municipal Coberta, a cargo 

da autarquia e dessas freguesias. 

No ano seguinte, em 2007, o programa é alargado a todas as freguesias e dá-se o início da 

Ginástica, sendo que neste caso é o técnico da autarquia que se desloca às freguesias e 

locais onde decorrem as atividades. Posteriormente, em 2014, é introduzido o Boccia 

Sénior, em Serpa, e finalmente em 2017 dá-se o alargamento do Boccia a todas as 

freguesias e é introduzido o projeto “Ativo”. Este projeto nasceu da necessidade de dar 

resposta àquelas pessoas que, por diversos motivos, deixam de ser capazes de 

acompanhar o ritmo normal das aulas de ginástica. Neste sentido, um dos técnicos da 

autarquia tem uma intervenção muito mais individualizada e personalizada junto destes 

participantes, levando a que não desistam do programa e que tenham melhorias naquelas 

que são as suas principais limitações e incapacidades. Estas atividades decorrem em 

simultâneo com a modalidade de ginástica (“+Ativo”), permitindo não só que os custos 



sejam mais reduzidos, como ainda a manutenção de toda a vertente psicológica e social 

das atividades, permitindo que estes participantes se sintam integrados no grupo e não 

melindrados pela sua menor capacidade ou condição física. 

 

Funcionamento 
Em 2017-18 o programa comportou três modalidades: hidroginástica (atividade 

desenvolvida na Piscina Municipal de Serpa, ficando o transporte dos participantes a cargo 

da autarquia e das juntas de freguesia, num total de 10 turmas), ginástica (dividida em 

“+Ativo” – programa normal e geral, e “Ativo” – programa de atividades individualizadas, 

sendo que estas atividades são descentralizadas, deslocando-se o técnico ao local das 

sessões, num total de 9 turmas) e boccia sénior (que, tal como a ginástica, funciona de 

forma descentralizada, num total de 7 turmas), contando com 386 inscritos, dos quais 335 

são mulheres e 51 são homens. 

O programa é anual, tendo o seu início em Setembro e o final em Julho, ficando o mês de 

Agosto disponível para a avaliação do programa e preparação da próxima edição, 

nomeadamente divulgação e abertura e recolha de inscrições. Em setembro iniciam-se 

então as atividades, nomeadamente a Ginástica (“Ativo” e “+Ativo”) e o Boccia Sénior, 

sendo que o início e término da Hidroginástica coincidem com a abertura e fecho da Piscina 

Municipal Coberta, em Outubro e Maio, respetivamente. Em Julho terminam as atividades 

de ginástica e boccia sénior, sendo que ainda realizada, em Outubro e Maio uma avaliação 

aos participantes, de que falaremos a seguir. 

 

Avaliações 
Com o duplo objetivo de avaliar os participantes e os efeitos das atividades propostas, são 

realizadas avaliações periódicas aos participantes da GM, divididas em 2 momentos: uma 

avaliação inicial e uma avaliação final. 

O primeiro momento de avaliação, realizado em Outubro e coincidente com o início da 

Hidroginástica, pretende aferir o estado dos participantes no início do programa. Esta 

avaliação é feita apenas em Outubro pois durante o mês de Setembro é quando decorre a 

grande maioria das inscrições, sendo também um mês de muitas atividades pontuais, que 

preenchem grande parte do tempo dos técnicos. O segundo momento, realizado em Maio 

e coincidente com o final da Hidroginástica, pretende recolher os dados necessários para 

que possa ser feita uma comparação dos valores com os retirados na primeira avaliação, 

por forma a perceber qual a evolução dos participantes e quais os aspetos a melhorar no 

ano seguinte. 



Metodologia 
As avaliações efetuadas aos participantes são divididas em dois tipos: avaliações físicas, 

da responsabilidade do GMADJ, e avaliações farmacológicas, da responsabilidade da 

Farmácia Serpa Jardim, parceira do município no GM. 

Relativamente às avaliações físicas, estas decorrem segundo a bateria de testes “Fullerton” 

(Baptista & Sardinha, 2005), avaliando a composição corporal (peso, altura, IMC, % Massa 

Gorda (MG), Massa Livre de Gordura (MLG), % água, Gordura Visceral (GV) e massa 

óssea), aptidão física (levantar e sentar, flexão do antebraço, sentar e alcançar, alcançar 

atrás das costas, caminhar 2,44m e voltar a sentar e dois minutos de step no próprio lugar) 

e equilíbrio (pés juntos e olhos fechados, alcançar objeto, pirueta sobre um apoio, transpor 

step, 10 passos em linha reta, equilíbrio num apoio, olhos fechados e pés juntos sobre 

almofada, salto a dois pés, marcha com rotação da cabeça e controlo da reação postural). 

No ano de 2018-19 foi ainda medido o perímetro de cintura (não incluído na bateria 

Fullerton) e pretende iniciar-se, brevemente, uma avaliação do risco de quedas. Em relação 

à avaliação farmacológica, e depois de alguns anos a medir parâmetros como a pressão 

arterial, glicémia e colesterol, este ano pretende-se relacionar a toma de medicamentos e 

a atividade física. 

Importa ainda referir que existem critérios de seletividade da primeira para a segunda 

avaliação, na medida em que se pretende evitar algum ruído nos dados recolhidos na 

segunda avaliação. Neste sentido, apenas é realizada a segunda avaliação a quem tiver 

um mínimo de 60% de presenças, quer a ginástica, quer a hidroginástica, e tenha 

completado a totalidade da primeira avaliação (física e farmacológica). 

Em relação aos dados recolhidos e à sua análise, é atribuído um ID a cada participante, 

sendo posteriormente lançados os resultados que esse participante teve em todos os 

testes. Após ter sido repetido esse procedimento para cada participante, é calculada a 

média dos testes, para a primeira e para a segunda avaliação. Após o cálculo dessa média, 

é aferida a diferença entre os valores e é efetuado o teste T de Student, para amostras 

emparelhadas, com um grau de significância de 95% (p<0,05). São ainda enquadrados em 

5 percentis crescentes (10-25-50-75-90) os valores absolutos dos testes de aptidão física 

e comparados os valores da primeira avaliação com os da segunda avaliação. 

 

Apresentação de Resultados 
Foram avaliados, no primeiro momento, 143 participantes, dos quais 132 mulheres e 11 

homens. Tendo em conta os critérios de inclusão para a 2ª avaliação, já referenciados 



anteriormente, foram avaliadas 75 pessoas (68 mulheres e 7 homens), sendo esta a 

amostra a considerar. 

Apresentam-se de seguida as tabelas com os valores obtidos, na 1ª e na 2ª avaliação, bem 

como os dados relativos ao teste T de Student (para amostras emparelhadas, com grau de 

significância de 95%) e a comparação com os valores de referência (Baptista & Sardinha, 

2005). Posteriormente é apresentado o gráfico relativo aos percentis, que possibilita a 

comparação dos valores obtidos na 1ª e 2ª avaliação. 

Composição Corporal (1) 

Teste Peso IMC % MG MLG 

Avaliação Av. 1 Av. 2 Av. 1 Av. 2 Av. 1 Av. 2 Av. 1 Av. 2 

Valores 70,14 69,96 29,16 29,1 40,07 37,88 39,46 40,97 

T Student p = 0,24325 p = 0,29065 p = 0,000012 p = 0,58363 

Valor Ref.  V. Ref.: < 25 V. Ref.: < 36  

Tabela 1 – Valores da Composição Corporal – 1ª Parte 

 

Composição Corporal (2) 

Teste % Água GV M. Óssea 

Avaliação Av. 1 Av. 2 Av. 1 Av. 2 Av. 1 Av. 2 

Valores 43,31 43,99 11,4 10,64 2,13 2,21 

T Student p = 0,164375 p = 0,00019 p = 0,000072 

Valor Ref. V. Ref.: > 45 V. Ref.: < 12  

Tabela 2 – Valores da Composição Corporal – 2ª Parte 

 

Aptidão Física e Funcional (1) 

Teste Levantar e 
Sentar Antebraço Sentar e 

Alcançar 

Avaliação 1 2 1 2 1 2 

Valores 16,43 17,65 21,71 23,55 4,83 4,20 

T Student p = 0,001256 p = 0,0000355 p = 0,17203 

Valor Ref. V. Ref.: > 15 V. Ref.: > 16 V. Ref.: > 5,1 
Tabela 3 – Valores da Aptidão Física e Funcional – 1ª Parte 

 



Aptidão Física e Funcional (2) 

Teste Atrás das 
Costas 

Caminhar 2,44 
m 2 min. Step 

Avaliação 1 2 1 2 1 2 

Valores -9,59 -6,39 6,18 5,53 190,45 207,36 

T Student p = 0,000219 p = 0,000175 p = 0,000317 

Valor Ref. V. Ref.: > -1,3 V. Ref.: < 5,2 V. Ref.: > 91 
Tabela 4 – Valores da Aptidão Física e Funcional – 2ª Parte 

 

Equilíbrio (1) 

Teste Olhos 
Fechados 

Agarrar 
Objeto 

Volta sobre 
1 pé Passar Step 10 passos 

linha reta 

Avaliação 1 2 1 2 1 2 1 2 Av. 1 Av. 2 

Valores 3,97 3,99 4 4 3,2 3,64 3,95 4 3,37 3,51 

T Student   p = 0,000011  p = 0,029130 
Tabela 5 – Valores do Equilíbrio – 1ª parte 

 

Equilíbrio (2) 

Teste 20 seg. sobre 
1 apoio 

30 seg. 
Almofada Saltar 2 pés Rotação 

Cabeça 
Reação 
Postural 

Avaliação 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Valores 2,96 3,12 3,59 3,91 3,31 3,52 3,19 3,32 3,20 3,48 

T Student p = 0,076391 p = 0,000004 p = 0,000392 p = 0,1172337 p = 0,005253 
Tabela 6 – Valores do Equilíbrio – 2ª parte 

 

Para a análise das tabelas, importa referir que sempre que um valor se encontrar com o 

texto a verde, é porque esse se encontra dentro dos valores de referência, sendo que se 

esse valor estiver a vermelho é porque se encontra fora desses valores de referência. Por 

outro lado, sempre que a célula tiver um fundo verde é porque esse valor está abaixo de 

0,05, ou seja, indica que a diferença entre a 2ª e a 1ª avaliação é significativa 

 

 

 



 
Gráfico 1 - Percentis 

 

Discussão de Resultados 
Relativamente aos dados da composição corporal, existem variações positivas mas não 

significativas no peso, IMC, MLG e % de Água, sendo que existem diferenças positivas e 

significativas na % MG, GV e Massa Óssea. Neste sentido, conclui-se que mesmo não 

existindo uma variação grande no peso, existe uma diminuição ao nível da gordura, seja da 

massa gorda, seja da gordura visceral. Por outro lado, o facto da diminuição do peso não 

ser relevante pode também ser devido ao aumento, embora não significativo, da MLG. 

Em relação à aptidão física e funcional, existe uma variação negativa no teste “sentar e 

alcançar”, embora não significativa, e variações positivas e significativas em todos os 

restantes testes. Estes dados indicam que as atividades desenvolvidas têm tido impacto na 

aptidão física dos participantes, indicando que a flexibilidade deverá ser alvo de uma 

intervenção mais incisiva no ano de 2018-19. 

No que concerne ao equilíbrio, verificam-se melhorias em todos os testes, sendo que em 

apenas dois (20 segundos sobre um apoio e rotação da cabeça) essas melhorias não são 

significativas. Desta forma verifica-se que as atividades desenvolvidas têm impacto positivo 

ao nível do equilíbrio dos participantes. 

Por último, analisando o gráfico relativo aos percentis, verifica-se que existe um número 

maior de resultados nos percentis positivos (50, 75 e 90) na segunda avaliação do que na 

primeira, o que indica uma melhoria dos participantes. Por outro lado, existe um decréscimo 

bastante evidente (de 78 para 39) de resultados no percentil 10, indicando que, mesmo não 
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atingindo resultados positivos, existem melhorias para os participantes que, com a 

continuidade do projeto, poderão vir a atingir valores positivos. 

 

Conclusões e perspetivas futuras 
Dos dados apresentados, conclui-se que a intervenção resultante do Programa Gente em 

Movimento é positiva para os participantes, na medida em que se verificam melhorias 

evidentes e significativas em muitos dos parâmetros avaliados e em todas as categorias 

(composição corporal, aptidão física e equilíbrio). Por outro lado, em termos da intervenção 

dos técnicos da autarquia e do planeamento do ano seguinte, os resultados indicam que a 

flexibilidade deverá ser alvo de uma intervenção mais cuidada. 

O modelo de intervenção mostra-se, assim, adequado ao público-alvo e aos participantes, 

tentando sempre que este modelo cumpra as recomendações mais recentes do American 

College of Sports Medicine (ACSM, 2017) devendo ser mantido e divulgado junto dos 

parceiros sociais (hospitais, centros de saúde e IPSSs), de forma a cativar mais pessoas e 

a aumentar a participação, alargando os benefícios a essas pessoas. Por outro lado, o facto 

de serem efetuadas as avaliações permite que se tenha sempre uma base de dados que 

permita orientar a intervenção, sendo claramente uma mais-valia para garantir o impacto 

do programa. 

Em relação às perspetivas futuras, e além da maior proximidade com os parceiros sociais, 

sugere-se que seja tida em consideração a criação de uma nova classe, para as pessoas 

mais aptas, uma vez que há muitas pessoas nos percentis 75 e 90 e que se considere a 

criação de uma nova modalidade (possivelmente a dança). Por outro lado, deverá ser 

pensada uma avaliação exclusiva para os participantes do projeto “Ativo”, por forma a aferir 

a intervenção dos técnicos, bem como a inclusão, já pensada e articulada, de uma 

avaliação relativa às quedas, que possa dar origem a um programa de intervenção nesse 

âmbito. 
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