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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The Global Strategy and Plan of Action for Healthy Aging in Europe 2010-2020 includes 

the promotion of physical activity (PA) as a priority intervention 1 and the prevention of falls as a priority 

intervention 2. Portugal's involvement involves need for cross-cutting policy development; of 

multidisciplinary, flexible and proximity action strategies and professional development in the area of 

physical exercise, as an instrument of education, training, development and health promotion. PURPOSE: 

Presentation of the “UP Again, Senior!” Project as a response to the social challenge of active aging and 

specific and challenging job market training. METHODOLOGY: The project arises in response to the 

challenge of implementing intersectoral and multidisciplinary policies aimed at promoting active aging. In 

line with the conceptual and normative framework of the National Program for Sport for All (PNDpT), it is 

intended to be implemented in Higher Education Institutions as bodies of direct intervention in the 

promotion of targeted and specialized training. RESULTS: In partnership with local authorities, 

associations and sports organizations, the project is aimed at the elderly, aged 65 and over, from Baixo 

Alentejo. CONCLUSION: The project is developed from a biopsychosocial perspective, based on the 

guidelines of the National Strategy for the Promotion of Physical Activity, the PNDpT framework and four 

operational axes: Sports / Events; Publications / Research; Education / Training; and Campaigns, 

Communication and Awareness. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A Estratégia e Plano de Ação Global para o Envelhecimento Saudável na Europa, 2010-

2020, contemplam a promoção da atividade física (AF), como intervenção prioritária 1 e a prevenção de 

quedas, como intervenção prioritária 2. O envolvimento de Portugal passa pela necessidade de 

desenvolvimento de políticas transversais; de estratégias de atuação multidisciplinares, flexíveis e de 

proximidade e pelo desenvolvimento profissional, na área do exercício físico, enquanto instrumento de 

educação, formação, desenvolvimento e promoção da saúde. OBJETIVO: Apresentar o projeto “UP Again, 

Senior!” como resposta ao desafio social do envelhecimento ativo e formação específica e desafiante 

mercado de trabalho. METODOLOGIA: O projeto surge como resposta ao desafio de implementação de 

políticas intersectoriais e multidisciplinares que visem a promoção do envelhecimento ativo. Alinhado 

com o enquadramento concetual e normativo do Programa Nacional do Desporto para Todos (PNDpT) é 

pretendida a sua concretização nas Instituições de Ensino Superior como organismos de intervenção 

direta na promoção da formação orientada e especializada. RESULTADOS: Em parceria com autarquias, 

associações e organizações desportivas o projeto destina-se a idosos, com idade igual ou superior a 65 

anos, do Baixo Alentejo. CONCLUSÃO: O projeto é desenvolvido numa perspetiva biopsicossocial, tendo 

por base as linhas orientadoras da Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, o 

enquadramento do PNDpT e quatro eixos de operacionalização: Prática desportiva/ Eventos; Publicações 

/ Investigação; Educação/ Formação; e Campanhas, Comunicação e Sensibilização.  

PALAVRAS-CHAVE: Exercício Físico; Quedas; Saúde; Biopsicossocial; Envelhecimento Ativo. 

 

 

INTRODUCTION 

Considering the concept of Active Aging proposed in 2002 by the World Health 

Organization (WHO) (WHO, 2002), Portugal is committed to the Global Strategy and Plan 

of Action for Healthy Aging in Europe, 2010-2020 which contemplate the promotion of 

aging as a priority intervention: 1 the promotion of physical activity and priority 

intervention and 2 the prevention of falls. Physical activity represents a decisive role in 

the health and well-being of the population, being directly connected to the prevention 

of chronic, neurodegenerative diseases and increased longevity (WHO, 2018). 

Continued development of cross-cutting policies and multidisciplinary, flexible and 

proximity action strategies that enable all older people to enjoy an active and healthy 

life is an ethical imperative (Foster & Walker, 2015; Rechel et al. , 2013). It will therefore 

be important to respond to productive sectors, whose accumulated professional 



 20 

practice and scientific research and technological development activities consolidate 

and structure a framework of knowledge and intervention skills in specific domains. The 

development of training programs for professional performance in the area of physical 

exercise, in this context, will be one of the strategies for the vision defined in the 

National Strategy for the Promotion of Physical Activity, Health and Welfare as an 

instrument of education, training. , development and health promotion (DGS, 2016). The 

aim of this paper is the presentation of the project “UP Again, Senior!”, with a special 

focus on physical exercise and fall prevention, as one of the main agents for the 

development of health-promoting environments in the elderly. 

 

METHODOLOGY 

The sample involves autonomous older people aged over 65 from the district of Beja 

and develops in two different contexts: formal context and informal context. 

General Objectives 

a) Provide regular sports, focused on health promotion, focused on preventing falls 

and maintaining healthy lifestyles; 

b) Increase awareness of the health benefits of exercise and prevention of falls; 

c) Monitor, evaluate and publicly disclose information on the main indicators of 

progress in promoting physical activity; 

d) Strengthen the social relationship of the Polytechnic Institute – Community; 

e) Provide future physical exercise professionals with skills and knowledge for the 

specificity of physical exercise, maintaining autonomy, improving health, promoting 

well-being and quality of life in the elderly population. 

 

Procedures 

In the formal context, exercise programs will be implemented twice a week. A protocol 

will be implemented to evaluate Health and Fitness and the history of falls, with a 

determination of the risk of falling. Articulation with the Baixo Alentejo Local Health Unit 
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is foreseen, however, and whenever warranted, a medical statement will be requested 

specifying the physical limitations and taking of medications. 

In the informal context, awareness-raising actions will be developed to practice with 

elderly people integrated in the home support service; elderly inserted in day centers; 

retired clubs and associations; senior universities and the general public. One of the 

strategies to be adopted is the “Health March” scheduled for each month, which in a 

recreational way, aims to create group spirit and motivation to practice. 

To this end, the Polytechnic Institute of Beja will represent the direct intervention 

agency in promoting the oriented and specialized training of physical exercise 

technicians. The implementation of community programs, developed in the 

Polytechnics, focused on physical activity and healthy lifestyles in the elderly inserted in 

community programs with biopsychosocial impact, will result from the combination of 

the scientific character under which the defined monitoring model. 

 

RESULTS 

In partnership with local authorities, associations and sports organizations, the project 

is aimed at elderly residents of the Baixo Alentejo region. The results of the Community 

intervention project will be presented based on five dimensions, namely: physical 

exercise program; education on risk and protective factors; home security conditions; 

medication review and individual risk assessment. 

 

CONCLUSION 

The project will be developed from a biopsychosocial perspective, based on the 

guidelines of the National Strategy for the Promotion of Physical Activity, the PNDpT 

framework and four operational axes: Sports / Events; Publications / Research; 

Education / Training; and Campaigns, Communication and Awareness. 
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INTRODUÇÃO 

Considerando o conceito de Envelhecimento Ativo proposto em 2002 pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) (WHO, 2002) Portugal está comprometido com a Estratégia e 

Plano de Ação Global para o Envelhecimento Saudável na Europa, 2010-2020 que 

contemplam a promoção do envelhecimento como intervenção prioritária 1 a 

promoção da atividade física e intervenção prioritária 2 a prevenção de quedas. A 

atividade física apresenta um papel decisivo na saúde e bem-estar da população, ao 

estar diretamente ligada à prevenção de doenças crónicas, neuro-degenerativas e 

aumento da longevidade (WHO, 2018). A continuidade do desenvolvimento de políticas 

transversais e de estratégias de atuação multidisciplinares, flexíveis e de proximidade, 

que permitam que todas as pessoas idosas possam desfrutar de uma vida ativa e 

saudável, é um imperativo ético (Foster & Walker, 2015; Rechel et al., 2013). Será assim 

importante dar resposta de setores produtivos, cuja prática profissional acumulada e as 

atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico consolidam e 

estruturam um quadro de saberes e competências de intervenção em domínios 

específicos. O desenvolvimento de programas de formação para o desempenho 

profissional na área do exercício físico, neste âmbito, será uma das estratégias para a 

visão definida na Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, da Saúde e 

do Bem-Estar enquanto instrumento de educação, formação, desenvolvimento e 

promoção da saúde (DGS, 2016). O objetivo do presente trabalho é a apresentação do 

projeto “UP Again, Senior!”, com especial enfoque no exercício físico e prevenção de 

quedas, como um dos principais agentes de desenvolvimento de ambientes promotores 

de saúde em idosos. 

 

METODOLOGIA 

Participantes 

A população-alvo do presente projeto envolve idosos, autónomos, com idade superior 

a 65 anos do distrito de Beja e desenvolve-se em dois contextos diferentes: contexto 

formal e contexto informal.  
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Objetivos Gerais 

a) Proporcionar uma prática desportiva regular, vocacionada para a promoção da 

saúde, com foco na prevenção da queda, e manutenção de estilos de vida saudáveis.  

b) Aumentar o conhecimento sobre os benefícios do exercício físico na saúde e na 

prevenção de quedas. 

c) Monitorizar, avaliar e divulgar de forma pública a informação sobre os principais 

indicadores de progresso na promoção da atividade física;  

d) Fortalecer a relação social do Instituto Politécnico – Comunidade. 

e) Dotar os futuros profissionais de exercício físico com competências e 

conhecimentos para a especificidade da prática do exercício físico, manutenção da 

autonomia, melhoria da saúde, promoção do bem-estar e da qualidade de vida na 

população idosa.  

 

Procedimentos 

No contexto formal, serão implementados programas de exercício físico, com uma 

frequência de 2 vezes por semana. Será implementado um protocolo de avaliação da 

Saúde e Condição Física e do histórico de quedas, com determinação do risco de queda. 

Está prevista a articulação com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, no entanto, 

e sempre que se justifique será solicitada uma declaração médica com a especificação 

das limitações físicas e de toma de medicamentos.  

No contexto informal serão desenvolvidas ações de sensibilização para a prática com 

idosos integrados no serviço de apoio domiciliário; idosos inseridos em centros de dia; 

clubes e associações de reformados; universidades séniores e público em geral. Uma 

das estratégias que se pretende adotar é a “Marcha da Saúde” prevista para todos os 

meses, que de forma recreativa, tem o objetivo de criar espírito de grupo e motivação 

para a prática.  

Para a sua realização, o Instituto Politécnico de Beja representará o organismo de 

intervenção direta na promoção da formação orientada e especializada de técnicos de 

exercício físico. A implementação de programas comunitários, desenvolvidos no ES 
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Politécnico, focado na atividade física e estilos de vida saudáveis em idosos inseridos em 

programas para a comunidade com impacto biopsicossocial, resultará da combinação 

do carácter científico sob o qual o modelo de monotorização definido.  

 

RESULTADOS 

Em parceria com autarquias, associações e organizações desportivas, o projeto destina-

se a idosos residentes na região do Baixo Alentejo. Os resultados do projeto de 

intervenção comunitária serão apresentados tendo por base cinco dimensões, 

nomeadamente: programa de exercício físico; educação sobre fatores de risco e de 

proteção; condições de segurança da habitação; revisão da medicação e avaliação do 

risco individual. 

 

CONCLUSÃO 

O projeto será desenvolvido numa perspetiva biopsicossocial, tendo por base as linhas 

orientadoras da Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, o 

enquadramento do PNDpT e quatro eixos de operacionalização: Prática desportiva/ 

Eventos; Publicações / Investigação; Educação/ Formação; e Campanhas, Comunicação 

e Sensibilização.  
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