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1. Prefácio 

 
Caros membros e parceiros do Agita São Paulo em 2002, 
 
Desde então, Victor Matsudo e toda a família CELAFISCS e amigos, juntamente com colegas 
de todo o mundo fizeram o Agita Mundo, a Promoção Global de Atividade Física. 

O sucesso e o crescimento do Agita tornou necessário formalizar e estruturar pelo crescimento 
da participação de todas as partes do mundo e totalmente cooperados com outros parceiros 
globais. Durante meu termo como Presidente, eu quero desenvolver essa estrutura como 
necessária enquanto ao mesmo tempo manter as raízes da America Latina e reforçar o caráter 
global do Agita Mundo o que faz um ambiente excitante e inspirador. 

Estou muito feliz que Victor Matsudo se manterá no conselho executivo do Agita e que 
continuará responsável pelo Dia Mundial da Atividade Física. Nossos colegas no Conselho 
Executivo nos ajudarão reforçando nossos compromissos como uma organização em forma de 
guarda-chuvas para promoção regional de atividades física e a melhorar a colaboração com a 
Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde ISPAH, Advocacia Global de Atividade 
Física GAPA, outros conselhos do ISPAH’s , e outros parceiros globais. Eu também estou feliz 
que nos conseguimos contar com o suporte da Secretaria do Agita Mundo do CELAFISCS para 
nossas futuras atividades. 

A evidência para relevância da atividade física para saúde pública é esmagadora e a 
inatividade física é um problema de dimensão global. Agita Mundo é uma rede global de 
promoção de atividade física, e provém a oportunidade de encontrar colegas de outras partes 
do mundo, troca de experiências e lutarmos “juntos por uma vida ativa e feliz”. 

      
Brian Martin, Presidente do Agita Mundo 2010-2012 
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2. Relatório Técnico da Reunião da Rede 07.-08.10.2010 

07/10/2010, Boas vindas e Visão Global da Rede Agita Mundo 2009-2010 

O presidente Victor Matsudo cumprimenta todos participantes da Reunião que acontece junto 
ao 33º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte do Centro de Estudos do laboratório de 
Aptidão Física de São Caetano do Sul – CELAFISCS em São Paulo. 

Victor Matsudo da uma visão global das Atividades da Rede Agita Mundo durante o último ano 
(Anexo 1). Ele aponta vantagens particularmente a sucessão de temas para a Reunião da 
Rede Agita ao longo dos últimos anos, levando a “Implementação de uma Agenda Global para 
a Promoção de Atividade Física”. 

07/10/2010, Implementação de uma agenda global de Promoção de Atividade Física. 

Victor Matsudo introduz com uma curta apresentação para todo mundo. 

 Bengt Saltin palestra sobre as experiências com promoção de atividade física na atenção 
básica na Dinamarca. Ele enfatiza a importância de chegar com a mensagem certa para o 
público certo (Anexo 2) 

 Brian Martin oferece uma visão das atividades da HEPA Europa, a rede européia para 
melhora da saúde pela atividade física, durante o último ano (Anexo 3) 

 Catherine Dappner apresenta a nova Rede de Atividade Física da África AFPAN da África. 
A rede agora tem staff, e estrutura bem estabelecidos, recrutamento de membros e 
desenvolvimento de atividade estão em andamento. (Anexo 4) 

 Tom Best apresenta a abordagem do ACSM para se tornar ainda uma organização 
internacional e estabelecer uma cooperação global, particularmente com a iniciativa do 
Exercise is Medicine (Anexo 5). 

 Steven Blair palestra sobre uma visão global recente de desenvolvimento dos Guias 
americanos de Atividade Física e o recente Plano Nacional de Atividade Física dos EUA 
(anexo 6)  

 Kelly Murumets deu uma introdução à recente campanha do ParticipAction no Canadá com 
parcerias com o setor privado. (anexo 7) 

 Fiona Bull apresenta o desenovlvimento do GAPA desde a sua fundação em 2006, são 5 
áreas de trabalho e especificamente o desenvolvimento e os conteúdos do Toronto Charter 
on Physical Activity Promotion (anexo 8). 

 Lamartina DaCosta apresentou uma proposta de upgrade da RAFA-PANA e deu exemplos 
para organizar os conhecimentos e aproximá-los da ICSSPE e seus parceiros. (anexo 9). 

 Nasser Al Rahmah apresentou um case de sucesso “Dubai Pulse” campanha lançada em 
2009 e explicou alguns elementos como as possibilidades de exercício pela manha em 
Malls (anexo 10). 

07/10/2010. Termso de Referência 

Para a discussão dos Termos de referência Dr Victor ocupa lugar de Brian Martin. 

O propósito dos termos de referência e promover um quando de futuros funcionamentos do 
Agita Mundo, construindo nas forças de como ele tem se desenvolvido desde a fundação em 
2002. 

Depois de uma curta discussão geral o rascunho de 08/09/2010 desenvolveu se pelo Comitê 
Executivo como tratando ponto por ponto (anexo 11). 
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 Votações sobre o procedimento de votação para o programa de trabalho e para as 
mudanças nos termos de referência. Em ambos os casos b o rascunho foram aceitos (com 
14 de 16 votos), 1 e 0 votos foram para a versão a, 1 e 1 voto para a versão c. 

 Votos foram feitos por procedimentos eletrônicos pelo presidente e pelo comitê executivo. 
Em ambos os casos, versão c do rascunho aceito (com 20 e 25 votos), 0 e 0 votos para a 
versão a, 7 e 0 para a versão b. 

 Isso sugere que para esse ano somente o presidente e os membros do comitê executivo 
são eleitos diretamente pelos membros do agita mundo presentes na reunião da Rede 
Agita Mundo. As sugestões foram aceitas com 23 contra 0 votos. 

Depois dessas mudanças (Anexo 11), todos os termos de referência são aceitos pelos 
membros presentes 24 contra 0 votos. 

08/10/2010, Boas Práticas em promoção de atividade física ao redor do mundo. 

Oscar Incarbone comandou a sessão e introduziu os palestrantes. 

 Manuela Palencia apresentou uma compreensível promoção de saúde no ambiente de 
trabalho e programa de prevenções de acidentes de trabalho do Grupo Mahou San Migues 
(anexo 12) 

 Kelly Murumets apresentou um quadro do ParticipAction do Canadá, 2010-2015 foco em 
crianças e jovens experientes do “sogoactive” projeto com parceiros do comércio. (anexo 
13) 

 Fiona Bull apresentou experiências do programa de intervenção “well@work” com diversos 
parceiros no Reino Unido (anexo 14). 

 Matthews April deu uma visão geral da situação da Africa com respeito à Atividade Física, 
de abordagens de intervenções e o quadro da Rede de Atividade Física da África AFPAN 
(anexo 15). 

 Catherine Draper apresentou resultados de dados da avaliação de atividade física e 
programas de esporte na África do Sul, principalmente em comunidades desfavorecidas. 
(anexo 16). 

 Oscar Incarbone deu uma visão das atividades da Rede de Atividade Física Argentiniana e 
atividades com o quadro nacional de estratégias de prevenção de doenças não 
transmissíveis. (anexo 17). 

08/10/2010, Eleições. 

Oscar Incarbone agiu como comandante da eleição. De acordo com a decisão da antiga 
reunião da rede Agita Mundo ele ano as eleições serão feitas pelos membros presentes na 
reunião. Em 2011, nas eleições serão mantidas como descrito nos pontos 7.2 e 7.3 dos termos 
de referência. 

Victor Matsudo está saindo como presidente do Agita Mundo, mas ele mantém como candidato 
para o comitê executivo. Nasser Al Ramah como candidata do comitê executivo está presente; 
os outros candidatos do comitê executivo  (Adrian Bauman, Vicky Lambert, Shigeru Inoure, 
Mike Pratt, e Jim Whitehead) estão presentes na absentia por Victor Matsudo. 

Todos os candidatos são elitos unanimamente por 3 anos de termo: 

1. Nasser Al Ramah 
Dubai Sports Council, United Arab Emirates 

2. Adrian Bauman 
Asia Pacific Physical Activity Network, APPAN;  
School of Public Health, University of Sydney, Australia 
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3. Vicky Lambert 

African Physical Activity Network AFPAN; 
Faculty of Health Sciences, University of Cape Town, South Africa 

4. Shigeru Inoue 
Department of Preventive Medicine and Public Health, Tokyo Medical - University, Japan 

5. Victor Matsudo 
Physical Activity Network of the Americas RAFA-PANA;  
CELAFISCS, São Caetano do Sul, Brazil 

6. Mike Pratt 
Physical Activity Network of the Americas RAFA-PANA;  
Centers for Diseases Control and Prevention, CDC, Atlanta GA, USA 

7. Jim Whitehead 
American College of Sports Medicine ACSM, USA 

Brian Martin é candidato por presidente e é elito unanimamente por 2 anos de termo. 

 Brian Martin  
HEPA Europe, European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity; 
Institute of Social and Preventive Medicine, University of Zurich, Switzerland 

 
08/10/2010, Programa de Trabalho 2010-2011 
O desenho do programa de trabalho é apresentado por Brian Martin e discutido pelos membros 
(anexo 18). 

 Está decidido manter a Reunião da Rede Agita Mundo em 2011, juntamente ao HEPA 
Reunião Rede Europea em 11 à 13 de Outubro em Amsterdam, Holanda. 

 Está decidido manter a Reunião da Rede Agita Mundo em 2012 juntamente com o 
Congresso Internacional de Atividade Física e Saúde Pública da Sociedade Internacional 
de Atividade Física e Saúde ISPAH em 3 de Novembro em Sidney, Australia. 

 Victor Matsudo comanda a discussão do tema para o Dia Mundial de Atividade Física e 
Saúde de 2011. Um número interessante de sugestões foram feitas, incluindo as 
possibilidades de link com o Dia mundial de importantes doenças não transmissíveis. 

As outras atividades do programa de trabalho foram discutidos rapidamente e algumas 
mudanças foram feitas como pode-se ver no anexo 18. Atividades possíveis a serem lançadas 
não foram enviadas. 

O programa de trabalho 2010/2011 está de acordo com a unanimidades dos membros do Agita 
Mundo. 

08/10/2010, Fechamento da Reunião 
 
Brian Martin fecha a reunião. Ele agradece os membros pela participação e os relatores pelos 
votos e os relatórios gerados. Ele agradece principalmente Victor Matsudo e a todo time do 
CELAFISCS por tudo que eles fizeram pelo Agita Mundo assim como por organizar um grande 
simpósio e uma excelente Reunião Agita Mundo.       
     

17/10/2010, Brian Martin, Carlos Calmona, Oscar Incarbone. 
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3. Termos de Referência 

1. Conhecimento 

Estes Termos de Referência são o resultado das decisões e acordos da Reunião da Rede 

Agita Mundo em São Paulo em 7 de outubro de 2010. 

2. Propósito dos Termos de Referência 

O objetivo deste documento é fornecer uma estrutura para o funcionamento do Agita Mundo e 

descrever o foco estratégico, técnico e operacional do seu trabalho. 

3. Propósito e objetivos do Agita Mundo 

A finalidade e os objetivos do Agita Mundo têm sido descritas na Declaração de São Paulo para 

promover a atividade física no mundo, aprovado em outubro de 2002. 

Segundo este documento, o objetivo do Agita Mundo, a Rede Global de Promoção da Atividade 

Física, é promover a atividade física como um comportamento saudável para pessoas de todas 

as idades, nações e características. Os objetivos específicos do Agita Mundo são: 

1. Advogar para a atividade física e saúde através de um movimento anual para o Dia da 
Saúde, outras baseadas na comunidade, e as decisões políticas informando da importância 
da atividade física para a ordem pública. 

2. Disseminar uma mensagem clara, simples e consistente entregues nos benefícios de saúde 
e social de pelo menos 30 minutos de atividade física moderada todos os dias 

3. Estimular a criação de redes regionais e internacionais para a promoção da atividade física 
e fornecer as ligações entre estas redes. 

4. Promover e divulgar sobre abordagens inovadoras para desenvolver alianças em todo o 
mundo para promover a atividade física e boa saúde. 

5. Partilhar boas práticas e estratégias eficazes e programas através de sites, reuniões, 
workshops e publicações. 

4. Programa de trabalho 

O programa de trabalho fornece uma visão geral dos principais eventos planejados e atividades 

do Agita Mundo. O programa é adotado pelos membros do Agita Mundo em suas reuniões 

anuais, com base em uma proposta desenvolvida pela Diretoria Executiva Agita Mundo. 

Todos os membros são entregues com antecedência com a proposta da Diretoria Executiva 

Agita Mundo para o programa de trabalho. Eles são fornecidos com uma oportunidade de 

compartilhar seus comentários com os outros membros antes da reunião anual. A decisão 

sobre a adoção do programa de trabalho ou de seus elementos é tomada pela maioria dos 

membros Agita Mundo presentes na reunião anual. Esta decisão é vinculante, a menos de 10% 

ou mais dos membros do Agita Mundo (incluindo os não presentes na reunião anual) pedir um 

procedimento de voto por escrito dentro de três semanas após a comunicação da decisão. 

Neste caso, uma votação eletrônica ou de discussão é realizada dentro de outro três semanas 

e a decisão desta votação é obrigatória. 

5. Membros-alvo da Rede 

A associação é aberta a organizações e instituições dispostas a contribuir para a finalidade e 

os objetivos do Agita Mundo. 
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6. Composição da Rede 

Organizações e instituições interessadas são elegíveis para se tornarem membros, se 

preencherem os seguintes critérios de adesão: 

 Assinatura da Carta de Adesão Rede Agita Mundo 

 Fornecimento das informações necessárias, conforme especificado no processo de 
candidatura 

 Nomeação de uma pessoa de contacto 

 Conformidade com as responsabilidades de seus membros, tal como estabelecido nestes 
termos de referência 

Organizações e instituições cujas atividades ou objetivos são contraditórios com os objetivos e 

as normas de Saúde Pública não são elegíveis para a adesão no Agita Mundo. 

As candidaturas serão avaliadas pelo Conselho Executivo Agita Mundo. Candidatos aprovados 

serão confirmados como membro temporário, até a confirmação pelo Mundo Agita rede em sua 

próxima reunião anual. Após essa reunião, membros aceitos receberão uma carta oficial de 

aceitação. 

7. Papéis e responsabilidades 

7.1. Secretariado 

O Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul CELAFISCS, 

São Paulo, Brasil foi convidado e aceitou agir como o Secretariado da Rede. CELAFISCS é 

uma ONG registrada no Brasil e oferece a estrutura legal para o Agita Mundo. 

Recursos adicionais de secretariado podem ser fornecidos por outros membros do Agita Mundo 

(ver ponto 8 abaixo). 

7.2. Presidente 

O Conselho Executivo será presidido pelo Presidente do Agita Mundo. As indicações para o 

presidente pode ser feita por membros do Agita Mundo ao Conselho Executivo, pelo menos, 

duas semanas antes da última reunião ou conferência telefônica do Conselho de Administração 

antes da reunião anual. O Conselho Executivo pode fazer recomendações aos membros com 

base nas indicações. 

O presidente é eleito e pode ser reeleito para um mandato de dois anos pelos membros. Um 

máximo de dois mandatos consecutivos pode ser servido. 

A partir de 2011, todos os membros são informados com antecedência sobre os candidatos e 

as recomendações do Conselho Executivo. Eles são fornecidos com uma oportunidade de 

compartilhar seus comentários com os outros membros antes da reunião anual. Uma eleição 

eletrônica ou correspondência é realizada para que os resultados estejam disponíveis para 

reunião anual. 

7.3. Diretoria Executiva 

O Conselho Executivo constitui o órgão executivo principal para Agita Mundo e é responsável 

por fornecer orientação e direções estratégicas para as atividades da Rede. O Conselho 

Executivo é responsável perante a Rede. 
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A Diretoria Executiva é composta de 8-15 indivíduos que representam as organizações 

membro do Agita Mundo, bem como as diferentes regiões do mundo. Para reuniões ou 

conferências por telefone, os membros do Conselho Executivo pode ser representado por outra 

pessoa da sua organização. 

O Conselho Executivo toma decisões por consenso, pode definir sua própria estrutura, e é 

assistido pelo Secretariado. Nomeações de membros do Conselho Executivo são feitas por 

membros do Agita Mundo, pelo menos, duas semanas antes da última reunião ou conferência 

telefônica do Conselho de Administração antes da reunião anual. 

Membros do Conselho Executivo são eleitos para um mandato de três anos e pode ser re-eleito 

pelos membros. 

A partir de 2011, todos os membros são informados com antecedência sobre os candidatos e 

as recomendações do Conselho Executivo. Eles são fornecidos com uma oportunidade de 

compartilhar seus comentários com os outros membros antes da reunião anual. Uma eleição 

eletrônica ou correspondência é realizada para que os resultados estão disponíveis na reunião 

anual. 

7.4. Conselho Consultivo 

Indivíduos distintos podem ser convidados pelo Conselho Executivo para servir no Conselho 

Consultivo para um mandato de dois anos e também para termos repetidos. 

7.5. Forças-Tarefa, Grupos de Trabalho e Comitês 

Forças-tarefa, grupos de trabalho e comissões podem ser estabelecidas com base numa 

proposta do Conselho Executivo para ser aprovado na reunião anual da Rede, por exemplo, 

para facilitar a implementação de projetos e atividades específicas, como acordado no 

programa de trabalho do Agita Mundo. 

7.6. Membros do Agita Mundo 

Juntando Agita Mundo, os membros expressam o seu desejo e empenho em contribuir para a 

finalidade e os objetivos do Agita Mundo. 

Juntando Agita Mundo, os membros também concordam em: 

 cumprir os critérios de adesão; 

 solicitar a adesão, fornecendo as informações básicas, conforme exigido no processo de 
candidatura; 

 contribuir para Agita Mundo, tecnicamente ou através de outras contribuições (de acordo 
com suas possibilidades), para permitir a implementação de atividades Agita Mundo, como 
descrito pelo programa de trabalho e 

 disseminar os recursos (informações e outros produtos) de Agita Mundo para seus 
parceiros. 

Membros do Agita Mundo tem o direito de retirar-se Agita Mundo qualquer momento se não 

desejar continuar seus membros, dando um aviso de um mês, por escrito. 

8. Recursos 
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Agita Mundo não tem taxa de adesão compulsória. Agita Mundo encoraja e acolhe com 

satisfação as contribuições voluntárias, tanto em uma base regular ou como uma única 

contribuição, tais como: 

 contribuições financeiras; 

 contribuições em espécie, em termos de tempo e conhecimento; 

 hospedagem de reuniões do Agita Mundo; 

 casa aberta para funções de recolha de documentos ou estudos de caso, ou 

 representação do Agita Mundo nas reuniões de peritos e conferências. 

Contribuições feitas ao Agita Mundo não implica um compromisso para outras contribuições 

pelos doadores. 

Contribuições financeiras oferecidas aos Agita Mundo são analisados e decididos pela 

Comissão Executiva. 

9. Interações e encontros 

9.1. Reuniões anuais do Agita Mundo 

Agita Mundo membros são convidados para a reunião anual do Agita Mundo, que geralmente é 

oferecido pelo CELAFISCS, outro membro ou em conjunto com relevantes eventos 

internacionais como a Conferência Internacional de Atividade Física e Saúde da Sociedade 

Internacional de Atividade Física e Saúde ISPAH. O objetivo destas reuniões é o seguinte: 

 revisar e discutir recentes, a evolução internacional, bem como abordagens nacionais em 
matéria de promoção da atividade física, 

 aceitar novos membros; 

 informar sobre a eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Presidente; 

 decidir sobre mudanças nos Termos de Referências do Agita Mundo ou o seu 
financiamento; 

 discutir experiências e preparar futuras ocasiões do Dia Mundial da Atividade Física 

 aprovar o plano de trabalho anual; 

 analisar os progressos das atividades em curso; 

 estabelecer novas forças-tarefa e grupos de trabalho conforme necessário. 

9.2 Reuniões de forças tarefas e grupos de trabalho 

Sob a coordenação e orientação da secretaria, as reuniões serão organizadas conforme a 

necessidade. 

9.3 Colaboração com outras organizações internacionais e instituições 

A fim de apoiar a colaboração com outras organizações e instituições internacionais, o 

Conselho Executivo poderá estabelecer novas estruturas organizacionais e órgãos para 

promover vínculos de comunicação e intercâmbio regular. 

9.4 reuniões orientadas tópico 
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Outras reuniões tópico orientado, por exemplo, congressos ou conferências, pode ser 

recomendado, com o apoio, ou organizados por Agita Mundo, mediante decisão do Conselho 

Executivo. 

10. Revisão dos Termos de Referência 

Estes Termos de Referência serão revistos anualmente, com base em propostas apresentadas 

nas reuniões do Agita Mundo. Propostas de alteração podem ser apresentadas pelo menos 

duas semanas antes da última reunião ou conferência telefônica do Conselho Consultivo antes 

da reunião anual. Sugestões para futuras mudanças podem ser feitas e discutidas no encontro 

anual em si. Entretanto, a fim de dar todos os membros do Agita Mundo a oportunidade de 

formar uma opinião decisões só serão tomadas quando o cronograma mencionado acima é 

respeitada. 

Todos os membros são informados com antecedência sobre as mudanças sugeridas com os 
Termos de Referência e as recomendações do Conselho Executivo. Eles são fornecidos com 
uma oportunidade de compartilhar seus comentários com os outros membros antes da reunião 
anual. A decisão sobre mudanças nos Termos de Referência é tomada pela maioria dos 
membros Agita Mundo presentes na reunião anual. Esta decisão é vinculante, a menos de 10% 
ou mais dos membros do Agita Mundo (incluindo os não presentes na reunião anual) pedir um 
procedimento de voto por escrito dentro de três semanas após a comunicação da decisão. 
Neste caso, uma votação eletrônica ou de discussão é realizada dentro de outro três semanas 
e a decisão desta votação é obrigatória.  
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4. Programa de Trabalho 
 

Visão global  
 

Título da Atividade Responsável Participantes 

Principais atividades 

Preparação e Organização da Reunião 
do Agita Mundo 

• Brian Martin • Victor Matsudo 

Preparação e Organização do Dia 
Mundial de Atividade Física 

• Victor Matsudo • Jim Whitehead 

• Nasser Al Rahmah 

Comunicação e cooperação 

Manutenção e Expansão de 
comunicação multilingual da 
plataforma  

• Brian Martin • Victor Matsudo 

• Oscar Incarbone 

Comunicação e Suporte para a rede 
regional 

• Brian Martin • Vicky Lambert 

• Adrian Bauman 

Definindo e melhorando cooperação 
com outras instituições globais 
importantes. 

• Brian Martin • Jim Whitehead 

• Vicky Lambert 

Otimizando a rede 

Fundos para secretaria e para viagens 
do Comitê Executivo 

• Brian Martin  

Revisão das metas e objetivos • Victor Matsudo • Brian Martin 

Endossamento das atividades e 
eventos do Agita Mundo 

• Mike Pratt • Brian Martin 

Possibilidades de atividades a serem iniciadas depois 

Publicações   

Indicadores de Atividade Física   
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Principais atividades 

Preparação e organização do Agita Mundo Network Meeting 

Tarefas para 2010/2011 

 Relatório de 2010 Reunião em São Paulo com pequeno texto em Inglês, Português e 
Espanhol (possivelmente outras línguas), documentos e apresentações como anexos, lista 
de participantes e atuais lista de membros do Agita Mundo 

 Preparação da Rede Meeting 2011, que será realizada de 11 a 13 de Outubro em Ede, 
Países Baixos, conjuntamente com a Reunião HEPA Network Europe 

 Desenvolvimento de recomendação para novos pedidos de adesão 

 Preparação do relatório de actividades 2010/2011 e 2011/2012 programa de trabalho 

 Preparação de eleição dos novos Conselheiros Executivo 

 Preparação Eventualmente de mudanças no Termo de Referência 

 Preparações preliminares da Rede para Reunião 2012, a ser realizada em outubro 31 - 
novembro 3, em Sydney, Austrália, em conjunto com o Congresso Internacional sobre 
Atividade Física e Saúde Pública da Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde 
ISPAH. 

 Desenvolvimento de sugestões para Encontro da Rede 2013 

Responsável  

 Brian Martin 

Participantes 

 Victor Matsudo 
 

 
 

Preparação e organização do Dia Mundial da Atividade Física 

Tarefas para 2010/2011 

  Comunicação do tema para 2011 Dia Mundial da Atividade Física: "Juntos para uma vida 
ativa e feliz!" 

 Divulgação dos exemplos inspiradores de todo o mundo 

 Desenvolvimento e comunicação do tema para 2012 Dia Mundial da Atividade Física 

 Exploração de possibilidades para um Prêmio para Dia Mundial da Atividade Física  

 Exploração de sinergias com outros eventos similares 

Responsável  

 Victor Matsudo 

Participantes 

 Jim Whitehead 

 Nasser Al Rahmah 
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Comunicação e cooperação 

 

Manutenção e expansão da plataforma de comunicação multilingue 

Tarefas para 2010/2011 

 Manter site em Português, Espanhol e Português 

 Desenvolvimento de estratégia para a expansão da base de língua 

 Exploração das possibilidades de comunicação interativa entre as reuniões da Rede 
 

Responsável  

 Brian Martin 

Participantes 

 Victor Matsudo 

 Oscar Incarbone 
 

Comentários: 

 Visão de longo prazo de cobrir todas as línguas oficiais da OMS, além de outras línguas 
importantes 

 Importante papel de colaboração com as redes regionais e contribuições de instituições-
membro 

 

Cooperação e apoio às redes regionais 

Tarefas para 2010/2011 

 Exploração de possibilidades para o estatuto de observador comum para os membros das 
redes regionais 

 Exploração de possibilidades para melhorar a comunicação entre as redes regionais e Agita 
Mundo 

 Exploração de possibilidades para a colaboração no fornecimento de informação 
multilingue 

 Apoio específico para as redes regionais de acordo com suas necessidades e solicitações 

Responsável  

 Brian Martin 

Participantes 

 Vicki Lambert 

 Adrian Bauman 

Comentários 

 O estatuto de observador Mutual já foi discutido e congratulou-se pela Europa e HEPA 
RAFAPANA 

 Veja também atividade "Manter e ampliar plataforma de comunicação multilingue". 
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Definição e reforço da cooperação com outras importantes instituições mundiais 

Tarefas para 2010/2011 

 Definição de cooperação com a Sociedade Internacional de Atividade Física e Saúde 
ISPAH, GAPA e seus outros conselhos 

 Definição de relações com a Organização Mundial de Saúde OMS 

 Definição de cooperação e relações com outras instituições globais 

Responsável  

 Brian Martin 

Participantes 

 Jim Whitehead 

 Vicky Lambert 

Comentários 

 A estreita relação já existe com relevantes associações internacionais, tais como ACSM ou 

 ICSSPE, links fechar, mas informal com outros, tais como ICPAH, GAPA e da OMS. 

 ICPAH está começando a desenvolver o seu próprio programa de trabalho e tenha sido 
informado do andamento discussões no Agita Mundo. O princípio já foi discutido para 
combinar Agita Mundo e o encontro da Rede Internacional com ICPAH do Congresso de 
Atividade Física e Saúde Pública. 

 
 

Optimizando a Rede 

 

Financiamento seguro para a secretaria e para despesas de diretoria 

Tarefas para 2010/2011 

 Desenvolvimento de estratégia de financiamento 

 Contatos e negociações com potenciais financiadores de acordo com a estratégia de 
financiamento 

Responsável  

 Brian Martin 

 

Comentários 

 Até agora, o financiamento e as capacidades de secretariado para o Agita Mundo foram 
fornecidas pelo CELAFISCS. 

 Por enquanto, as despesas dos membros do Conselho Executivo são cobertos por si 
mesmos e suas instituições. 

 Prevê-se a colocar o financiamento do Agita Mundo em uma base mais ampla, a fim de 
cobrir de secretariado trabalho e também as despesas da Comissão Executiva. Alguns dos 
princípios dessas contribuições tenham sido estabelecidas nos Termos de Referência 
projeto (particularmente no ponto 8 "recursos". No entanto, uma estratégia mais detalhada 
ainda não existe. 
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Revisão dos propósitos e objetivos 

Tarefas para 2010/2011 

 Desenvolvimento de um processo de revisão participativa 

 Desenvolvimento de um cronograma a ser proposto para a Rede Agita Mundo na sua 
reunião de 2011. 

Responsável  

 Victor Matsudo 

Participantes 

 Brian Martin 
 

Comentários 

 O objetivo do atual e os objetivos do Agita Mundo foram definidos na Declaração de São 
Paulo para promover a atividade física no mundo, aprovado em Outubro de 2002.- 

 O campo da atividade física e saúde, Agita Mundo e também outras organizações 
relevantes têm desenvolveu-se consideravelmente desde então. 

 O desenvolvimento de um processo participativo de revisão - e se necessário uma revisão 
– do propósitos e objetivos do Agita Mundo até o Encontro da Rede 2012 parece oportuna. 

 
 

Endosso de atividades e eventos por Agita Mundo 

Tarefas para 2010/2011 

 Visão geral dos tipos de atividades e eventos que poderiam lucrar com endosso da Agita 
Mundo 

 Desenvolvimento de critérios e um mecanismo para aprovação de atividades e eventos 
pelo Agita Mundo 

 Sugestão de as respectivas alterações nos Termos de Referência para a Rede Agita 
Mundo em sua reunião de 2011. 

Responsável  

 Mike Pratt 

Participantes 

 Brian Martin 
 

Comentários 

 Uma série de atividades como cursos de ensino e eventos de mobilização em massa têm 
lucrado com aprovação pelo Agita Mundo no passado. 

 A fim de tornar este apoio idealista e comunicativa disponíveis em uma base mais ampla, 
um conceito específico deve ser auto-desenvolvimento em 2012 deve ser oportuno. 
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5. Lista de Participantes 

 
Argentina 
 

 

Nelio Bazan nelio_bazan@yahoo.com.ar 
 

  
Oscar Incarbone 
Ministerio Salud 

oincarbo@yahoo.com.ar 
 

 
Brazil 
 

 

Victor Matsudo 
CELAFISCS 

matsudo@celafiscs.org.br 
 

  
Sandra Matsudo 
CELAFISCS 

sandra@celafiscs.org.br 
 

  
Alberto Jose Niituma Ogata 
ABQV 

aogata@apm.org.br 
 

  
Lamartine Pereira da Costa 
ICSSPE 

lamartine@terra.com.br 
 

  
Luiz Guilherme Porto 
TST Brasilia 

lgporto@tst.jus.br, 
luizporto@unb.br 
 

  
Maria Beatriz Rocha Ferreira 
UNICAMP 

beatrizdevloo@aim.com 
 

  
Americo Valdanha Netto 
NAFGS 
UNESP R.O Claro 

valdanha@vol.com.br 
 

  
Fernando Cesar Vales 
Agita Sao José 
Secretaria de Saude de Sao Jose da Campos 

fernandovales@hotmail.com 
 

 
Canada 
 

 

Kelly D. Murumets 
President & CEO 
Participaction 
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Colombia 
 

 

Mary Luz Ocampo 
Universidad Rosario 

maryluzo@gmail.com 
 

 
Denmark 
 

 

Bengt Saltin 
Panum Institute 
Faculty of Health Sciences 

bengt.saltin@rh.regionh.dk 
 

 
Iran 
 

 

Mitra Karimi Dastjerdi 
Deputy Manager 
Sport Organization Municipality of Tehran 

 

  
Aghamir Daughter 
Municipality of Tehran 

 

  
Seyed Mohammad Haj Aghamir 
Manager 
Sport Organization Municipality of Tehran 

 

 
South Africa 
 

 

Matthew April 
Research Assistant 
African Physical Activity Network 

mapril@ssisa.com 
 

  
Catherine Draper 
University of Cape Town 

catherine.draper@uct.ac.za 
 

 
Spain 
 

 

José Luis Aguado 
Consejo Superior de Deportes 

 

  
Enrique Lizalde Gil 
Subdireccion General de Deporte y Salud 

enrique.lizalde@csd.gob.es 
 

  
Manuel Palencia 
Jefe de Proyectos de Bienestar Fisica y Salud 
Grupo empresarial Mahou 

mpalenciaa@mahou-
sanmiguel.com 
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José Luis Terreros 
Consejo Superior de Deportes 
Subdireccion General de Deporte y Salud 

joseluis.terreros@csd.gob.es 
 

 
Switzerland 
 

 

Brian Martin brian.martin@ifspm.uzh.ch 
 

 
USA 
 

 

Thomas Best 
President ACSM 

tom.best@osumc.edu 
 

  
Steven Blair 
University of South Carolina 

sblair@cooperinst.org 
 

  
Alexandre Kalache 
Academy of Medicine New York 

akalache@nyam.org 
 

 
United Arab Emirates 
 

 

Nasser Alrahma 
Dubai Pulse 

nasser@dubaisc.ae 
 

 
United Kingdom 
 

 

Fiona Bull 
Global Alliance for Physical Activity (GAPA) 

fiona.bull@uwa.edu.au 
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www.euro.who.int/hepa

Annual Conference &

Meeting of HEPA Europe 

National Institute for Sport 

and Physical Activity NISB 

Amsterdam, the Netherlands 

11.-13.10.11

Held jointly with

Network

Meeting,

10.10.11

Co-sponsored by

 

 

4th International Congress on 

Physical Activity 

and Public Health 

Sydney, Australia 

31.10-03.11.12

Held jointly with

Network

Meeting

www.icpaph2012.org
 


