
CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

1ª edição @TIWO| 2021/2022 
 

“Qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma, e quanto mais melhor” 

 

À medida que as sociedades modernas têm evoluído a Atividade Física tem sido 

gradualmente removida das nossas rotinas diárias. 

A atividade física regular é um fator determinante para a prevenção e controlo de doenças 

cardiovasculares, diabetes tipo 2 e alguns tipos de cancro. Mas a prática de atividade física e a 

adoção de comportamentos menos sedentários beneficia não só a saúde, mas também o meio 

ambiente, o desenvolvimento económico, o bem-estar da comunidade e a sua qualidade de vida, 

prevenindo sintomas de depressão e ansiedade. 

 

Em Viseu pretende-se envolver toda a comunidade numa visão conjunta de tornar cada 

viseense um cidadão + ativo, + saudável e + feliz, numa abordagem multisetorial que promova a 

Atividade Física nas 24 horas do dia.   

Esta alteração de paradigma de intervenção municipal prevê a criação de programas, 

projetos e ações mais direcionados para as necessidades dos munícipes, mais orientados para 

espaços desportivos de proximidade e promotores da Atividade Física, que aumentem a literacia 

da população nesta área e através da organização e apoio a eventos que promovam mais o 

participante e menos o espetador, ou seja, que promovam uma cultura de cidade ativa nas suas 

várias dimensões (Mobilidade, Espaço Urbano, Equipamentos, Atividades, Eventos, 

Responsabilidade Social, …). 

A forma como temos vindo a operacionalizar esta nova Visão materializa-se em diversos 

Programas de Intervenção que refletem a oferta do Município para os vários segmentos da 

população. 

 

Assim, iniciámos este ano um novo caminho com a criação de um Plano que batizámos de 

@TIWO. 
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@TIWO….. 

Pretendemos agora dar também vida ao novo projeto municipal – o @TIWO. Um projeto 

de promoção de Atividade Física junto dos trabalhadores do Município de Viseu, SMAS Viseu, 

Habisolvis, SRU, Viseu Marca e Beira Amiga. Este projeto pretende sensibilizar todos os seus 

intervenientes para a prática da atividade física como um comportamento de vida diário, 

diminuindo comportamentos sedentários durante o horário de trabalho (e não só), optando por 

adotar comportamentos mais ativos e que contribuam para melhoria da saúde física e mental. 

Inúmeros são os benefícios da atividade física durante o horário de trabalho, não só para os 

trabalhadores mas também para os empregadores. No trabalho, ser fisicamente ativo é importante 

para um corpo e uma mente sã. Hoje em dia, com a agitação do dia-a-dia é difícil encontrar tempo 

para fazer atividade física. Quando não encontram tempo para o fazer no seu horário de trabalho 

provavelmente já não o fazem depois. Assim, o local de trabalho pode e deve ser um ótimo sítio 

para adotarmos comportamentos mais ativos e, consequentemente, mais saudáveis.  

Diversos estudos indicam mesmo que trabalhadores mais ativos, são também mais 

produtivos, menos propícios a doenças, mais satisfeitos e com melhor relação com os colegas, 

tendo os empregadores um papel muito importante neste contributo.  

 

1 | Unidade Orgânica Promotora 

DDSJ - Divisão de Desporto, Saúde e Juventude  

 

Com Apoio 

Divisão de Recursos Humanos 

Gabinete de Comunicação, Informação, Protocolo e Relações Externas (GCIPRE – NIC) 

 

 

2 | Objetivos Gerais 
Melhoria dos níveis de Atividade Física dos trabalhadores do Município de Viseu, SMAS 

Viseu, Habisolvis, SRU, Viseu Marca e Beira Amiga através: 

- de oportunidades de acesso a atividades que permitam aumentar os níveis de atividade 

física nos funcionários do município 

- do aumento da literacia para a atividade física de uma forma global (apoio na tomada de 

decisão mais informada); 

-da consciencialização para a adoção de comportamentos mais ativos e menos sedentários 

ao longo do dia; 
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- da criação de momentos de estímulo e melhoria das relações sociais, colocando desafios 

amigáveis intra e inter serviços 

 

 

 

3 | Destinatários 

Colaboradores do Município de Viseu, SMAS Viseu, Habisolvis, SRU, Viseu Marca e 

Beira Amiga. 

 

 

 

4 | Calendarização da 1ª edição provisória 

 

Data Atividade 

 

14 de setembro 
 
   Início das Inscrições (por email ou presencial) 

 

27 setembro 
   Início das atividades regulares  

 

27 setembro 
Aula Inaugural / Abertura oficial 1ª edição 

(19h às 20h - Sala de Desporto da Escola 

Dr. Azeredo Perdigão   

17 Outubro Atividade Pontual “Trail Running” 

24 e 31 de dezembro 

1 de agosto a 2 de 
setembro 

Interrupção das Atividades   

  

  

 

 

 

 

5 | Exame Médico 

Não tendo caráter obrigatório, o Município de Viseu sugere que todos os participantes 

possam consultar o seu médico de família no sentido de realização de um exame médico 

prévio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



@TIWO 2021/2022 | Condições Gerais de Participação 1ª Edição 
 
 

 

 
 

4 

 

6 | Atividades 

As Atividades promovidas no âmbito do programa @TIWO dividem-se em 5 eixos de 

intervenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO LITARECIA PARA A ATIVIDADE FÍSICA 

 

Neste eixo de intervenção pretende-se aumentar os níveis de literacia para a atividade 

física, possibilitando tomada de decisão mais informada, consciencializando para a 

adoção de comportamentos mais ativos e menos sedentários. 

 

 

EIXO ALTERAÇÕES FÍSICAS DO ESPAÇO 

 
Com algumas alterações do espaço físico no local de trabalho conseguem-se 

melhorias posturais e que permitem aumentar os níveis de bem-estar e de atividade dos 

trabalhadores. 

 

 

 

 

ATIVIDADES PONTUAIS 

ATIVIDADES REGULARES 

 

ALTERAÇÕES FÍSICAS DO 
ESPAÇO 

LITERACIA PARA A ATIVIDADE 
FÍSICA 

MONOTORIZAÇÃO E 
AVALIAÇÃO 
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EIXO ATIVIDADES REGULARES 

 

Pretende-se com este eixo de intervenção dar oportunidades de acesso a Atividades 

Regulares com e sem orientação técnica, que permitam aumentar os níveis de atividade 

física nos trabalhadores do Município. 

 

 

 Atividade Regulares Orientadas: 
 
Estas atividades são orientadas por um Técnico de Exercício Físico com formação 

específica. Nestas aulas está integrado o Pilates e o Treino Funcional, com a realização 

de aulas de 50 minutos e com uma frequência de 2x por semana. 

 

Pilates 

 

Frequência: 3ª e 6ª das 18h30 às 19:20h e das 19h30 às 20h20 

Local: Sala de Desporto da Escola Dr. Azeredo Perdigão   

Limite máximo de participantes por grupo: 15 

 

Frequência: 2ª e 5ª das 18h30 às 19:20h  

Local: Sala de Desporto da Escola Básica de Jugueiros 

Limite máximo de participantes por grupo: 15 

 

 

Treino Funcional 

 

Frequência: 2ª e 4ª das 18h30 às 19:20h e das 19h30 às 20h20 

Local: Sala de Desporto da Escola Dr. Azeredo Perdigão 

Limite máximo de participantes por grupo: 15 

 

 Atividade Regulares Não Orientadas: 
 

A prática destas atividades são da responsabilidade dos praticantes, não sendo 

orientadas por nenhum Técnico do Município.  Nas mesmas estão integradas o Futsal. 
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Futsal 

 

Frequência: 2ª das 19h às 20h 

Local: Pavilhão do Viso 

 

 

 

7 | Regras de Participação 

 A inscrição é gratuita para todos os participantes; 

 As atividades Regulares Orientadas terão uma frequência de 2 aulas por semana 

de 50 minutos cada e o Futsal de 1h 

 O limite máximo de participantes das Atividades Regulares Orientadas é de 15 

participantes por grupo; 

 Para se realizar a atividade são necessários no mínimo 8 participantes; 

 O Grupo fica fechado após se atingir o limite máximo de 15 inscrições, sendo o 

critério a ordem de receção das mesmas;  

 Atingindo o limite máximo de participantes por grupo, é criada uma lista de espera, 

sendo aberta nova turma se assim o justificar. 

 Cada participante deve fazer-se acompanhar do seu colchão e garrafa de água. 

 Os balneários da escola Azeredo Perdigão antes e após as atividades de Pilates 

e Treino Funcional poderão ser utilizados como vestiário mas não para banhos. 

 Todas as atividades serão realizadas de acordo com as normas definidas pela 

DGS, no atual contexto da pandemia por Covid-19. 

O Município de Viseu, reserva-se ao direto de cancelar a inscrição de um participante no 

programa nos seguintes casos: 

 Em função dos níveis de assiduidade às aulas, sempre que se verifique: 

o Ausência, não justificada, às aulas pelo período de 4 semanas 

o Quando a percentagem de presença nas aulas for inferior a 50% (dados 

avaliados em 3 períodos ao longo do ano – 30 janeiro / 30 abril / 30 julho) 

 Quando se verifiquem casos de conduta inapropriada junto dos técnicos, colegas 

de grupo ou demais intervenientes no projeto; 

 

 

8 | Incrições 

 A inscrição deve ser efetuada por email para sandra.albuquerque@cmviseu.pt ou 

presencialmente na Divisão de Desporto, Saúde e Juventude do Município de Viseu, 

situada no Pavilhão Cidade de Viseu; 

 

No processo de inscrição os participantes devem entregar os seguintes documentos: 

 Ficha de inscrição, devidamente preenchida, na sua totalidade, e assinada pelo 

participante (modelos a disponibilizar pela CMV por email ou na Divisão de Desporto, 

Saúde e Juventude); 

 

mailto:sandra.albuquerque@cmviseu.pt
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EIXO ATIVIDADES PONTUAIS 

Durante esta 1ª edição, o Município em colaboração com os diversos parceiros, irá 

promover um conjunto de Atividades Pontuais que visam permitir o acesso dos 

participantes a atividades diversificadas, com um forte cariz de socialização e de aumento 

da notoriedade do projeto, sendo comunicadas atempadamente a todos os participantes. 

 

A primeira atividade pontual será o Viseu Trail Running, na qual o Município de Viseu 

disponibilizará 30 inscrições para os colaboradores do Município (mais informações 

acerca da forma de inscrição nesta atividade posteriormente). 

 

 

EIXO MONOTORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Inicialmente foi lançado um questionário a todos os colaboradores com o intuito de avaliar 

alguns parâmetros importantes para a construção deste projeto. No decorrer do mesmo, 

através de parcerias, serão aplicados alguns mecanismos para a sua monitorização e 

avaliação. 

 

 

10 | Seguro  

Todos os participantes devidamente inscritos na 1ª edição do @TIWO estão cobertos por 

um Seguro de Acidentes Pessoais, no âmbito do decreto-lei 10/2009, de 12 de janeiro. 

 

 

 

11 | Contactos  

Município de Viseu | Divisão de Desporto, Saúde e Juventude 

Morada: Pavilhão Cidade de Viseu, Rua do INATEL, Urb. Quinta do Bosque, 3510-018 

Viseu 

Horário de Atendimento: 09h30-12h30 / 14h30-17h00 (2ª a 6ª feira) 

E-mail: sandra.albuquerque@cmviseu.pt 

Outros contactos: desporto@cmviseu.pt । Telefone: 232 411 359 । Telemóvel: 964 334 114 

Mais informações em: www.cm-viseu.pt e na página www.facebook.com/viseuativo  

 

mailto:sandra.albuquerque@cmviseu.pt
mailto:desporto@cmviseu.pt
http://www.cm-viseu.pt/
http://www.facebook.com/viseuativo

