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Sumário Executivo 

 

O presente estudo – que decorre do definido em sede preambular e do instituído no artigo 12º do 

Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril – consiste num esforço de triangulação de indicadores diretos e 

indiretos recolhidos com o propósito de analisar a aplicação do regime previsto no referido Decreto-

Lei, dando particular atenção aos padrões de consumo de álcool por parte de jovens em geral e 

adolescentes em especial. 

Para garantir uma resposta fundamentada a estas questões concretas, foram conduzidos dois 

estudos, ambos com uma dupla componente (qualitativa e quantitativa). Realizados em maio de 

2014, nas cinco capitais das NUT II, envolveram mais de mil jovens e mais de cem profissionais de 

estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas ao público. Para além disso, foram 

considerados outros três estudos conduzidos na mesma altura, realizados entre alunos do ensino 

secundário, estudantes universitários e público jovem de um festival de verão. Por fim, foram 

considerados indicadores indiretos recolhidos de várias instituições. 

Como pano de fundo, importa relevar a limitação que reside no curto período compreendido 

entre a publicação do Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril, e a data estipulada para apresentação 

do presente estudo. Por norma, as mudanças na saúde e nos comportamentos das populações 

processam-se ao longo de anos e são resultado de processos sociais extensos e complexos, o que 

impede que, neste caso, se possa concretizar um estudo de avaliação. 

Procurou-se, assim, verificar eventuais alterações suscetíveis de potenciar ganhos em saúde, a 

nível de comportamentos e consequências do consumo de álcool (jovens), práticas comerciais na 

venda de bebidas alcoólicas e aplicação da lei por parte dos estabelecimentos comerciais e da 

ação fiscalizadora, e de algum modo relacionar os comportamentos com outros mediadores 

individuais, sociais e estruturais.  

Com base no estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei, realizado especificamente para responder a 

esta questão, verifica-se não terem ocorrido, na perspetiva dos inquiridos, alterações relevantes no 

padrão de consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens no ano sequente à entrada em vigor 

das alterações legislativas, seja a nível do tipo de bebidas ingeridas, seja a nível de consumos nocivos. 

No consumo recente, destacam-se as bebidas espirituosas e a cerveja. No período temporal analisado 

(ano precedente e subsequente à legislação em estudo), entre os jovens inquiridos e entrevistados 

verifica-se a tendência de manter a frequência dos consumos, incluindo de bebidas espirituosas entre 

os menores de 18 anos.  

No mesmo sentido, também os problemas associados ao consumo de álcool declarados pelos 

jovens tendem a não registar alterações significativas. É de referir, no entanto, as referências ao 
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aumento das situações de sexo desprotegido depois de tomar bebidas alcoólicas e de coma 

alcoólico e, por outro, a sua diminuição em relação a situações de assistir a amigos a entrarem em 

coma alcoólico e de deslocação a serviços de urgência/hospitalizações. 

Por outro lado, constata-se que não se verificaram mudanças na disponibilidade e acessibilidade 

de bebidas alcoólicas no ano após a alteração legislativa, em comparação com o ano precedente. 

A maioria dos jovens inquiridos declarou não ter percebido alterações na acessibilidade, sendo que 

foram os jovens de 16 anos, em particular, os que mais mencionaram um aumento da facilidade de 

acesso a bebidas alcoólicas, incluindo as espirituosas. 

Com base nos estudos Os Jovens, o Álcool e a Lei e Álcool e a Lei: Profissionais dos 

Estabelecimentos Comerciais, verifica-se que a aplicação da lei é percebida por jovens e profissionais 

entrevistados e inquiridos como deficitária, ressaltando uma perceção geral de uma certa 

desresponsabilização no seu (in)cumprimento, como aliás se pode constatar pela proporção  

considerável de jovens inquiridos com idade inferior a 16 anos que adquiriu e tomou bebidas 

alcoólicas nos 12 meses seguintes à alteração legislativa.  

Em relação às práticas de controlo, a maioria dos profissionais inquiridos declara ser o pedido de 

cartão de identificação a prática mais frequente para controlar a idade do cliente, afirmando não ter 

dificuldades em cumprir a lei no que diz respeito à idade mínima legal para venda de bebidas 

alcoólicas. No entanto, apenas cerca de metade dos jovens com idade inferior a 17 anos e que 

consumiram bebidas alcoólicas no ano anterior à inquirição declarou ter-lhe sido solicitado alguma 

vez cartão de identificação na aquisição de bebidas alcoólicas. Tanto os jovens como os profissionais 

entrevistados concordam que a lei é difícil de controlar no que diz respeito à venda de bebidas 

alcoólicas a menores. As principais dificuldades mencionadas prendem-se com as estratégias 

adotadas pelos menores de idade para contornar a lei, mas também com a questão de não ser fácil 

perceber pelo aspeto a idade do cliente, entre outras. 

Em relação ao conhecimento da lei, verifica-se também um défice informativo/formativo e um 

desconhecimento generalizado – mais nítido no caso dos jovens, mas também aplicável aos 

profissionais dos estabelecimentos comerciais. Uns e outros expressaram um considerável 

desconhecimento das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril, sendo mais 

acentuado nos jovens, com uma noção difusa sobre medidas particulares daquele. 

De uma forma geral, jovens e profissionais partilham da perceção de que não existe muita 

fiscalização sobre os estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas ao público, sendo 

que estes últimos declararam maioritariamente não ter havido alterações no número de fiscalizações 

no seu estabelecimento no ano após a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril. 

Por fim, no que diz respeito às normas familiares e à rede social, apesar do reforço da 

responsabilização de pais e pares ser uma das pretensões da referida alteração legislativa, constata-se 

que cerca de metade dos jovens inquiridos afirmou ter pelo menos um familiar com quem costumam 

conviver que toma bebidas alcoólicas em excesso e/ou que se embriaga, sendo que é bastante mais 

comum o consumo de bebidas alcoólicas por parte da sua rede de amigos. Na componente 

qualitativa, os jovens tendem a salientar a pressão social que existe para se iniciar o consumo de 

álcool e a necessidade de ir ao encontro às expetativas dos pares.  

Em jeito de conclusão, a triangulação de todos os indicadores diretos e indiretos recolhidos 

apontam para o facto de as alterações legislativas introduzidas através do Decreto-Lei n.º 50/2013, de 

16 de abril, não se traduzirem em menor consumo de álcool por parte dos jovens nem numa redução 

dos problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas, nomeadamente em adolescentes.  

Também as práticas de fiscalização e do controlo por parte dos estabelecimentos comerciais 

parecem não ter aumentado depois da aprovação das recentes alterações legislativas, pelo que a 

aplicação da lei tende a ser, em alguns aspetos, percecionada como ineficaz. 
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Os inquéritos aplicados a jovens e profissionais sugerem que, no que diz respeito ao consumo e 

venda de bebidas alcoólicas em locais públicos, o conhecimento e o espírito da lei não estão bem 

interiorizados, o que, naturalmente, contribui para que esta não seja sempre respeitada, tanto pelo 

lado da oferta como do lado da procura.  

Por outro lado, as entrevistas realizadas aos jovens permitem concluir que a sua relação com o 

álcool é sobretudo instrumental e que o consumo de bebidas alcoólicas consiste essencialmente num 

fenómeno de grupo, pelo que deve ser enquadrado no plano social. 

Em conclusão, importa perceber a necessidade de criar condições, aumentar e garantir a 

visibilidade de um controlo e uma fiscalização mais eficaz no que diz respeito ao consumo e à venda 

de bebidas alcoólicas. Nesse âmbito, parece justificar-se a implementação de medidas mais restritivas, 

nomeadamente no que toca ao acesso a bebidas alcoólicas por parte de menores de idade. Tal, 

aliás, recebe o consenso dos jovens e profissionais participantes nos estudos realizados. 

E dado que os comportamentos não se alteram apenas por via legislativa, face aos resultados 

recomenda-se, em paralelo, um maior investimento em campanhas informativas, estratégias 

preventivas e de redução de riscos e minimização de danos em determinados contextos, e um sério 

investimento educativo na responsabilização de todos os atores, num pressuposto que é a mudança 

de mentalidades que conduz à alteração dos comportamentos. 
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Introdução 

O presente estudo tem por intenção concretizar o definido em sede preambular e o 

instituído no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril, que prevê a realização de «um 

estudo sobre a aplicação do regime previsto no presente decreto-lei», com a «avaliação dos 

padrões de consumo de álcool, por jovens em geral e por adolescentes em especial».  

Neste âmbito, este projeto procura recolher e analisar um conjunto de elementos que 

permitam relacionar os padrões de consumo de bebidas alcoólicas dos jovens e a medida 

legislativa aprovada, tendo em conta a sua aplicação, na perspetiva dos visados.  

Este Decreto-Lei apresenta como fundamentação das medidas propostas a evidência 

quanto à existência de padrões de consumo de alto risco de bebidas alcoólicas – embriaguez e 

«binge», especialmente em adolescentes e jovens adultos e uma experimentação do álcool 

cada vez mais precoce nas crianças. A relação existente entre os padrões de consumo de alto 

risco de bebidas alcoólicas e a sua precocidade é também ressaltada, sendo esta apontada 

como responsável pela maior probabilidade de ocorrência de dependência alcoólica, por 

consequências a nível do sistema nervoso central, com défices cognitivos e de memória, pelas 

limitações ao nível da aprendizagem e ao nível do desempenho profissional e pela diminuição 

da acuidade para a tomada de decisão consciente.  

Também a este propósito é referido no Plano de Ação Europeu em matéria de Álcool para 

o período 2012-2020, da Organização Mundial de Saúde (OMS), que o álcool se constitui como 

uma das três grandes prioridades mundiais no domínio da saúde pública e a terceira causa de 

mortalidade prematura no mundo [1].  

Assim, a aplicação do novo regime do álcool não tem por objetivo sancionar ou penalizar 

comportamentos mas antes proteger a saúde dos cidadãos, introduzindo medidas restritivas à 

venda e consumo de bebidas alcoólicas por forma a diminuir o consumo e efeitos nocivos da 

ingestão de bebidas alcoólicas, particularmente em adolescentes e jovens adultos, conforme 

recomendações da OMS. 

Estas recomendações acompanham os objetivos da Estratégia Global para reduzir o uso 

nocivo do álcool [2], que apontam para (a) um aumento da consciencialização mundial e 

respeito para os problemas sanitários, sociais e económicos causados pelo uso nocivo do álcool 

e um reforço do compromisso dos governos para adotarem medidas que contrastem com o uso 

nocivo do álcool; (b) uma consolidação do conhecimento sobre a magnitude e os 

determinantes dos riscos relacionados com o álcool e sobre as intervenções que reduzem e 

previnem eficazmente esses danos; (c) um incremento do apoio técnico prestado ao Estados 

Membros para reforçar a sua capacidade para prevenir o uso nocivo do álcool e gerir os 

transtornos por consumo de álcool e pelos problemas de saúde associados; (d) um 

fortalecimento das alianças e intensificação da coordenação entre os interessados, de forma a 

aumentar a mobilização dos recursos necessários para adotar medidas adequadas e 
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concertadas de prevenção e uso nocivo de álcool e (e) difusão e aplicação mais eficaz da 

informação para fins de promoção e desenvolvimento de políticas e avaliação. 

O presente Decreto-Lei veio introduzir alterações ao Decreto-Lei n.º 9/2002, de 24 de 

janeiro, estabelecendo um novo regime jurídico relativo à disponibilização, venda e consumo 

de bebidas alcoólicas em locais públicos e locais abertos ao público. Estas alterações incidem 

sobretudo num conjunto de medidas restritivas à disponibilização, venda e consumo de bebidas 

alcoólicas e sobre a fiscalização, com reforço da responsabilização de pais e dos pares. 

Entre as medidas restritivas, é de destacar a proibição de “facultar, independentemente de 

objetivos comerciais, vender ou, com objetivos comerciais, colocar à disposição” (artigo 3.º, do 

Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril) e consumir bebidas espirituosas, em locais públicos e 

locais abertos ao público, relativamente a menores de 18 anos, mantendo-se o limite de idade 

de 16 anos de idade para as restantes bebidas alcoólicas. 

A introdução da palavra facultar pretende reforçar a responsabilização dos pares com 

idade superior à mínima legal na facultação de bebidas alcoólicas àqueles com idade inferior à 

mínima legal. Por outro lado, caso «os menores» evidenciem intoxicação alcoólica, o seu 

respetivo representante legal deverá ser notificado ou o núcleo de apoio e crianças e jovens 

em risco, ou, em alternativa, as equipas de resposta aos problemas ligados ao álcool na mesma 

área de residência, em caso de impossibilidade de notificação do representante legal ou em 

situações de reincidência de intoxicação alcoólica. 

De acordo com os dados referenciados pelo International Center for Alcohol Policies 

(http://www.icap.org/) verifica-se que a Alemanha, Bélgica, Reino Unido e Suíça seguem o 

modelo agora aplicado em Portugal – idade mínima de 18 anos para as bebidas espirituosas e 

16 anos para o vinho, cerveja e outras bebidas alcoólicas. Nos restantes países verifica-se que a 

idade mínima estipulada para a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas mais 

aplicada são os 18 anos, indo até aos 21 anos a idade mínima em vários países, 

nomeadamente os Estados Unidos da América. 

No que se reporta às medidas restritivas sobre os locais de comercialização, com o novo 

regime jurídico de disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, foi introduzida a 

proibição em postos de abastecimento de combustível localizados nas autoestradas ou fora das 

localidades e respetivas lojas de conveniência, mantendo-se em vigor a proibição nas cantinas, 

bares e outros estabelecimentos de restauração localizados nos estabelecimentos de saúde e 

em máquinas automáticas. 

Passou a ser proibida a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas entre as 0 

horas e as 8 horas, em qualquer estabelecimento, com exceção dos estabelecimentos 

comerciais de restauração ou de bebidas, dos situados em portos e aeroportos em local de 

acessibilidade reservada a passageiros e dos de diversão noturna e análogos. 

Um outro conjunto de alterações prende-se com as atividades de fiscalização. Por um lado, 

houve um alargamento das entidades responsáveis pela fiscalização e instrução de processos: 

para além da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), passam também agora 

para a competência da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, sem 

prejuízo das competências de fiscalização atribuídas a outras entidades. Estas autoridades, no 

decurso da fiscalização, podem determinar o encerramento imediato e provisório do 

estabelecimento, por um período não superior a 12 horas, sempre que se revele necessário e 

indispensável para a recolha de prova, a apreensão dos objetos utilizados na prática da 

infração, e/ou para a identificação dos agentes da infração e dos consumidores. A 

determinação do encerramento provisório do estabelecimento pode também ocorrer, por um 

período não superior a 12 horas, se, perante a deteção de uma infração em flagrante delito, 

ocorrer perigo sério de continuação da atividade ilícita (artigo 6.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 

50/2013, de 16 de abril). 
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Enquadramento 

A criação de dispositivos legais que têm como finalidade a produção de uma alteração na 

saúde da população alicerça-se no reconhecimento de que a saúde é, também, socialmente 

determinada.  

Neste contexto, as estruturas legais constituem um entre outros fatores que influenciam o 

estado de saúde, podendo estes ser tipificados em três níveis (estrutural, social e individual) [3]: 

 

 

 

 

 

 

A forma como os diferentes fatores se articulam e resultam em determinados 

comportamentos de saúde e se expressam em medidas de morbilidade e mortalidade da 

população tem sido debatida em diferentes modelos no campo da epidemiologia social [4]. No 

contexto deste estudo, considera-se útil reter as ideias de «multideterminação», de «interacção» 

entre dimensões do mesmo nível e entre níveis diferentes, de «moderação» da influência de 

uma ou mais dimensões sobre outras e de «trajetória de vida», para explicitar o caráter 

contingencial das relações estabelecidas entre determinadas variáveis independentes (como 

as relativas a estruturas legais) e determinadas variáveis dependentes (como o consumo de 

bebidas alcoólicas).  

Por outro lado, importa considerar que o poder de influência sobre o fenómeno em estudo 

não se distribui de igual forma por todos os fatores. Com efeito, a nível populacional, os fatores 

de ordem estrutural são uma influência preponderante [5]. Contudo e designadamente no que 

à lei diz respeito, esta relação entre a legislação e a saúde é moderada por fatores de ordem 
estrutural, social e individual. São exemplos de fatores mediadores as «atitudes, métodos de 

gestão, capacidades e recursos das entidades com responsabilidade na implementação da lei 

e respetivos agentes; os métodos e extensão da aplicação da lei; a relação entre as regras 

legais e as normas comunitárias mais amplas; e as atitudes e outras caraterísticas relevantes da 

população cujo comportamento a lei pretende influenciar» (p. 183) [6].  
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Fonte: Miller, C., Waning, B., Beard, J. e Knapp, A., 2010 
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Não sendo possível controlar experimentalmente a influência de todos os fatores, importa 

contudo reconhecer a sua possível influência, inclui-los, quando possível, no desenho do estudo, 

e interpretar os resultados em função do conhecimento destes. 

O modelo lógico de investigação em Direito de Saúde Pública, propõe um circuito gráfico 

para clarificar a relação entre o processo legislativo e a saúde da população, facilitando deste 

modo a investigação neste domínio [6,7]. 

                                    Entradas                                                                  Mediadores                                         Resultados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Burris, Wagenaar, Swanson, Ibrahim, Wood e Mello, 2010; Filho, Marques e Faria, 2010 

 

Tal como está exposto neste modelo, para que uma lei produza mudanças, é necessário o 

desenvolvimento de um conjunto de operações, aqui identificadas como «práticas jurídico-

legais» (regulamentação, clarificação de organismos responsáveis, dotação de recursos, por 

exemplo) para a sua aplicação efetiva, que fomentem a adesão daqueles cujo 

comportamento pretende alterar. 

O Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril 

As medidas que restringem a disponibilidade e, portanto, o acesso ao consumo de bebidas 

alcoólicas (mudança no ambiente) são vistas como um dos grupos de medidas em termos de 

políticas da saúde particularmente eficazes na redução do consumo de álcool (mudança no 

comportamento) e dos seus efeitos nocivos (mudança no comportamento e na saúde da 

população) [8].  

Neste grupo de medidas enquadra-se o aumento da idade mínima legal para a 

disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, a restrição dos contextos onde estas 

podem ocorrer e a restrição dos horários de comercialização (que se traduzem numa mudança 

do ambiente). Por outro lado, estudos demonstram que uma maior facilidade de acesso, seja a 

nível social, seja a nível comercial, resulta num maior nível de consumo e em problemas 

associados [8].  

De forma a melhor analisar os possíveis efeitos desta alteração legislativa, utilizar-se-á como 

referência uma adaptação do modelo utilizado num estudo [9] de avaliação do impacto para 

a saúde do aumento da idade mínima legal para o consumo de bebidas fermentadas (na 

Suíça), em conjugação com o modelo lógico anteriormente exposto. 
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Fonte: Groupe de Recherche Environnement et Sante, Université de Genève, 2009 (modelo adaptado) 

Apesar de não ser totalmente exaustivo quanto às dinâmicas geradas entre as várias 

dimensões, este modelo é ilustrativo de como a relação entre a publicação da lei e a alteração 

de comportamentos dos indivíduos e respetivo impacto em termos de saúde se pode processar 

através de determinados mecanismos e é influenciada por diversos fatores que se inter-

relacionam também entre si. 

No que diz respeito aos efeitos da aplicação de uma lei desta natureza em 

comportamentos e na saúde, este modelo é reforçado por diversos estudos. O impacto mais 

consensual centra-se nas dimensões relacionadas com a condução sob o efeito de álcool, com 

a respetiva diminuição no número de acidentes de viação e no número de lesões fatais e não 
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fatais decorrentes [10,11]. Por outro lado, identifica-se também uma redução no número de 

ocorrências de atos de vandalismo/conduta desordeira, de problemas sociais académicos ou 

laborais e de indivíduos com dependência, cirrose, entre outros [10]. 

No que diz respeito a fatores que influenciam os efeitos da lei, considerando que esta 

constitui um entre outros fatores que influenciam o comportamento de consumo de bebidas 

alcoólicas, as principais dimensões identificadas neste modelo estão também em consonância 

com a literatura sobre esta matéria. 

Com efeito, numa revisão de literatura sobre a epidemiologia social do uso e abuso de 

substâncias (nomeadamente do álcool), reconhece-se o caráter multifatorial deste fenómeno. 

A nível social, a literatura revista destaca o papel das normas familiares e da rede social sobre o 

consumo de álcool, influência moderada por fatores sociodemográficos. Por sua vez, a 

privação socioeconómica no contexto local de residência associa-se a uma maior 

probabilidade de consumo de bebidas alcoólicas [12]. 

A nível estrutural importa destacar duas dimensões que estão intimamente relacionadas, a 

saber, o preço e o marketing, sendo que a primeira afeta tanto a acessibilidade como a 

procura, enquanto a segunda, designadamente através do efeito nas normas sociais, afeta 

sobretudo a procura. 

No que diz respeito ao preço, a proposta deste modelo é reforçada, por exemplo, por 

meta-análises de literatura sobre o tema, que concluem que o aumento do preço das bebidas 

alcoólicas se relaciona com uma diminuição do seu consumo, e em problemas relacionados, 

como são exemplos o crime, a violência, os acidentes de viação, a cirrose e a mortalidade [8, 

13, 14].  

Por sua vez, o marketing aumenta a probabilidade de um jovem iniciar o consumo de 

bebidas alcoólicas e, para os que já o iniciaram, de aumentar a frequência e quantidade do 

consumo [8, 15]. O marketing tem um efeito importante nas normas sociais relativas ao consumo 

de álcool, designadamente através dos produtos (conceção de produtos mais apelativos para 

os jovens, das formas de promoção ou publicitação (tv, internet, jogos), dos locais de promoção 

(locais frequentados por jovens) ou do preço (preços mais baixos ou realização de promoções, 

sendo os jovens particularmente sensíveis nesta área) [16]. 

Tanto o preço como as estratégias de marketing são potencialmente influenciados por 

legislação relativa ao álcool, mas também por medidas adotadas pelos atores económicos. 

Independentemente de estas dimensões serem afetadas direta ou indiretamente por esta 

alteração legislativa, importa considerar que uma alteração significativa nestas poderá ter 

implicações nos resultados da lei. 

Ainda no âmbito da análise dos determinantes do consumo de bebidas alcoólicas e seu 

impacto ao nível da saúde, importa, por último, considerar que, também no quadro legislativo, 

medidas legislativas paralelas, para além daquela que será objeto de análise neste estudo, 

poderão também influenciar os resultados que esta pretende atingir.  

Veja-se por exemplo como o preço pode ser influenciado por alterações no imposto sobre 

as bebidas alcoólicas ou por outras medidas de regulação de preços, ou como o marketing é 

influenciado por medidas reguladoras.  

Uma vez que um dos efeitos do tipo de medidas previstas no Decreto-lei nº 50/2013, de 16 

de abril, é a redução no número de acidentes de viação, um outro exemplo relevante de 

medidas legislativas paralelas que têm influência a este nível são as contramedidas 

relativamente à condução sob o efeito de álcool (diminuição do teor alcoólico admitido, com 

maior exigência para os condutores mais novos e com menos experiência, fiscalização nas 

estradas, testes de alcoolémia aleatórios, sanções). De notar a este respeito a recente 

publicação de legislação neste domínio. 
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Há evidência de que as medidas que estabelecem um nível de teor alcoólico máximo 

considerado compatível com a condução (por exemplo, 0,5g/l) são eficazes na redução do 

comportamento de conduzir sob o efeito de álcool, na redução dos acidentes de viação e das 

lesões fatais e não fatais subsequentes, desde que acompanhadas de uma boa divulgação, 

medidas de fiscalização e sanções [8, 11].  

No que se refere ao papel mediador das práticas jurídico-legais, isto é, dos aspetos 

envolvidos na efetiva aplicação da lei, como referem Filho, Marques e Faria (p. 215) [7], «[a]s leis 

podem variar consideravelmente em como são implementadas. Podem ser alvo de litigação 

judicial, não financiamento, possuir disposições legais pouco claras, falta de identificação de 

um órgão administrativo responsável pela implementação e supervisão, a falta de compromisso 

político, e muitos outros fatores que podem comprometer a execução. Da mesma forma, as leis 

podem induzir a diferentes níveis de cumprimento por parte das entidades regulamentadas ou 

da população, dependendo do grau de resistência social e do mercado e dos mecanismos 

disponíveis para o cumprimento e para a fiscalização, entre outros fatores». 

Na literatura revista, a dimensão do cumprimento da lei pelas entidades regulamentadas e 

pela população apresenta uma forte associação ao seu sucesso [17, 18].  

Neste sentido, um Grupo de Investigação da Universidade de Genève [9] preconiza que a 

aplicação de medidas que restringem o acesso à disponibilização e consumo de bebidas 

alcoólicas gera dois tipos de reações possíveis: reações de cumprimento da lei e reações de 

evitamento. O primeiro tipo de reação é reforçado pela existência de medidas de controlo, 

acompanhamento e aplicação de sanções e tem como efeito uma diminuição do consumo, 

enquanto o segundo tendencialmente não.  

As reações de evitamento envolvem diversos mecanismos, a saber: 

- Venda ilegal voluntária ou por omissão [9]  - Aquisição em país adjacente, onde esta seja legal [9]  

- Aquisição por terceiros [9, 18]  - Recurso a uma identificação falsa [10]  

- Aquisição pela internet [9, 10, 18]  - Consumo em festas particulares [17, 18]  

Analisando o domínio da oferta, a partir dos estudos consultados é possível identificar um 

conjunto de variáveis que influenciam as práticas dos estabelecimentos comerciais no que 

concerne às orientações da lei. Entre estas, destacam-se: 

- Fiscalização e imposição de sanções [9] - Tipo de espaço comercial [19, 20] 

- Perceção da possibilidade de serem  
  detetados e alvo de fiscalizações [18] 
 

- Tempo de licença [20] 
 

- Conhecimento da Lei [19] 
- Afiliação a cadeias comerciais [20] 

 

- Assertividade dos funcionários na recusa da 
venda de bebidas alcoólicas [17] 

- Tipo de práticas para identificação da 
idade dos clientes [21] 

- Perceção do risco do consumo de  
   bebidas alcoólicas [21] 

 

- Idade dos funcionários [18] 
 

- Formação sobre o tema [11] 
 

 

 

Por outro lado, no domínio da procura, é de prever que os efeitos da lei não sejam os 

mesmos em todos os subgrupos populacionais. Por exemplo, segundo os resultados de um 
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estudo realizado em jovens, a diminuição no consumo e efeitos nocivos com o aumento da 

idade mínima legal não se verificam no subgrupo dos estudantes universitários, que apresenta 

níveis de consumo e de efeitos nocivos muito superiores aos jovens da mesma idade que não 

estão na universidade [22].   

Por seu turno, num estudo com cerca de 4000 estudantes universitários nos Estados Unidos 

da América, os autores [23] demonstraram como a atitude face à lei, em particular a assunção 

de uma responsabilidade pessoal de a cumprir, independentemente de concordar ou não com 

esta, é um fator mediador do efeito desta no consumo. Verificam que os estudantes que 

assumem esta responsabilidade, com menor probabilidade bebem ou então bebem menos, 

têm menos comportamentos de risco ao nível do consumo e menos danos.  

 

Em síntese  

Resultados e Mediadores Comportamentais e Ambientais 

As mudanças na saúde das populações usualmente processam-se ao longo de vários anos, 

pelo que os estudos desenvolvidos com o propósito de detetar impactos na saúde decorrentes 

de alterações legislativas, frequentemente se centram em modificações a nível 

comportamental e/ou ambiental relacionadas com estas alterações.  

Neste estudo, e considerando o reduzido período de tempo decorrido após a alteração 

legislativa, os indicadores de saúde que poderão ser considerados como resultados são as 

lesões fatais e não fatais decorrentes de acidentes de viação em que estava em causa a 

condução sob o efeito de álcool, e outras lesões fatais e não fatais relacionadas com estados 

de intoxicação alcoólica.  

No que concerne a mediadores comportamentais, importará analisar evoluções ao nível 

da prevalência do consumo, do consumo excessivo e do consumo precoce e, por outro lado, 

ao nível dos problemas associados, como a condução sob o efeito de álcool, o envolvimento 

em atos de violência/conduta desordeira e sexo desprotegido relacionados também com o 

consumo de álcool.  

De destacar que, embora no modelo lógico se enquadrem na categoria de mediadores 

comportamentais, de acordo com o que foi estipulado no Decreto-Lei nº 50/2013, de 16 de abril, 

as alterações ao nível dos padrões de consumo constituem uma prioridade enquanto resultado 

deste estudo. De referir, contudo, que também as alterações comportamentais ao nível societal 

demoram tempo a processar-se. 

Relativamente a mediadores ambientais, considera-se relevante a análise de indicadores 

referentes à disponibilidade de bebidas alcoólicas.  

Dimensões de análise 

Os estudos revistos apontam para a necessidade de o modelo de análise prever, por um 

lado, a inclusão de variáveis de ordem individual (conhecimentos, crenças, atitudes, perceções, 

sociodemográficas, por exemplo), social (normas sociais, por exemplo) e estrutural (outras 

medidas legislativas, evolução dos preços e marketing, por exemplo) e, por outro, variáveis 

relativas à aplicação da Lei (papel de cada entidade responsável, medidas de 

acompanhamento e fiscalização, aplicação de sanções, práticas dos estabelecimentos 

comerciais, por exemplo). 

Grupos-alvo 

Por último, torna-se evidente a pertinência de grupos-alvo como os jovens, os agentes 

envolvidos na aplicação da lei (tanto da parte do Estado, enquanto responsável pela sua 

aplicação, como da parte do setor privado, na comercialização) e os principais grupos de 

stakeholders na área. Apenas desta forma será possível efetuar uma leitura mais compreensiva.
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Objetivos 

Face ao exposto nos capítulos anteriores, para melhor compreender os efeitos da 

alteração legislativa realizada, definiram-se como objetivos específicos deste projeto:  

Componente I. Resultados 

1- Verificar a diminuição de efeitos nocivos na saúde associados ao consumo de álcool 

(lesões fatais e não fatais decorrentes de acidentes de viação em que estava em causa 

a condução sob o efeito de álcool1 e outras lesões fatais e não fatais relacionadas com 

estados de intoxicação alcoólica).  

Componente II. Mediadores  

2- Comportamentos dos jovens:  

a. Identificar as alterações produzidas ao nível dos padrões de consumo 

b. Identificar as alterações produzidas ao nível dos problemas associados ao consumo de 

álcool, como os atos de violência/conduta desordeira, sexo desprotegido e a condução 

sob o efeito de álcool 

3- Ambiente: 

a. Identificar mudanças efetivas/percebidas na disponibilidade e acessibilidade de bebidas 

alcoólicas a adolescentes e jovens  

4- Práticas jurídico – legais: 

a. Identificar as práticas envolvidas na aplicação da lei, designadamente a ação 

fiscalizadora e as práticas dos jovens e dos profissionais dos estabelecimentos comerciais 

Componente III. Outros mediadores2 

5- Variáveis individuais e sociais (identificar): 

a. Caraterísticas sociodemográficas 

b. Conhecimentos e atitudes relativas à alteração legislativa 

c. Perceções sobre o consumo de bebidas alcoólicas, perceções sobre a probabilidade de 

fiscalização e de sanções 

d. Normas familiares relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas 

e. Rede social 

6- Variáveis estruturais (identificar): 

a. Outras medidas legislativas no domínio do álcool aplicadas concomitantemente à 

alteração legislativa em análise 

b. Alterações nos preços das bebidas alcoólicas 

c. Alterações no marketing a bebidas alcoólicas 

                                                      
1 A apreciação destes dados deverá ter em consideração a implementação concomitante de legislação sobre esta 
matéria. 

2 A organização das Componentes I e II baseia-se no modelo lógico. 
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Metodologia 

Como primeira linha orientadora quanto à metodologia deste estudo importou, por um 

lado, identificar estudos previstos para o ano de 2014, cujos resultados poderiam contribuir para 

o presente estudo e, por outro, implementar novos estudos relativamente a informação lacunar.  

No que diz respeito a estudos realizados em 2014, são considerados para o presente projeto 

os resultados disponíveis quanto ao: 

• Estudo Representações Sociais do Álcool. Inquérito à População Jovem Presente no Rock in Rio – 

Lisboa 2014, da iniciativa do SICAD  

Estudo quantitativo transversal, relativo a uma amostra de conveniência de 993 jovens (15-35 anos) 

frequentadores do Festival Rock in Rio 2014, realizado em maio/junho de 2014. 

• Estudo Consumo, Representações e Perceções das Novas Substâncias Psicoativas entre Estudantes 

Universitários, 2014, da iniciativa do SICAD 

Estudo quantitativo transversal, relativo a uma amostra de conveniência de 500 estudantes 

universitários – campus universitário de Lisboa – realizado em maio de 2014. 

• Estudo Health Behavior in School-aged Children (HBSC), da Organização Mundial de Saúde – A 

Saúde dos Adolescentes Portugueses – Dados Nacionais de 20143   

Estudo quantitativo transversal, relativo a uma amostra representativa de 6 026 alunos do 6º, 8º e 10º 

ano (10 a 20 anos) aleatória estratificada por região educativa de Portugal Continental,  

desenvolvido pela equipa da Aventura Social na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade 

de Lisboa e no Centro da Malária e Doenças Tropicais/IHMT/Universidade Nova de Lisboa. 

Adicionalmente, desenvolveram-se novos estudos, com o objetivo de recolher informação 

lacunar: 

• Estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei 

 Estudo misto, relativo a uma amostra de conveniência de 1 051 jovens inquiridos por questionário 

de autopreenchimento (componente quantitativa) e de 25 jovens entrevistados (componente 

qualitativa), de 10-24 anos, nas 5 capitais das NUT II, realizado em maio de 2014 

• Estudo O Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais 

Estudo misto, dirigido a profissionais de 6 tipos de estabelecimentos comerciais (cafés, bares, 

supermercados, discotecas, bombas de gasolina e roulottes), relativo a uma amostra de 

conveniência de 98 inquiridos por questionário de autopreenchimento (componente quantitativa) 

e de 25 profissionais entrevistados (componente qualitativa), nas 5 capitais das NUT II, realizado em 

maio de 2014. 

                                                      
3 Nos 2 primeiros estudos, da responsabilidade do SICAD, incluíram-se variáveis para recolha de informação pertinente para 
este projeto de investigação, enquanto neste estudo, de abrangência internacional, tal não era possível. 
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Complementarmente, recolheu-se informação sobre alguns indicadores indiretos 

provenientes dos registos de rotina dos serviços com intervenção nesta matéria, para triangular 

com os resultados dos estudos quantitativos e qualitativos.  

INDICADORES INDIRETOS:  

É de notar que, tendo em consideração que a finalidade do presente estudo consiste na 

análise de alterações dos padrões de consumo de álcool e dos problemas associados num 

grupo particular – jovens em geral e adolescentes em especial -, a recolha de alguns dos 

indicadores só se afigura de interesse caso haja informação desagregada para estas 

idades/grupos etários, o que não foi possível a nível de alguns dos indicadores indiretos 

considerados como pertinentes no âmbito deste estudo, razão pela qual não constam na 

tabela abaixo. Por outro lado, a apreciação destes indicadores deverá ser realizada tendo em 

consideração a data de publicação do Decreto/Lei nº 50/2013, de 16 de abril4. 

Tabela 1 – Alguns indicadores indiretos, 2012 - 2013 

Fonte Indicador 

CNPCJ 

Situações de perigo comunicadas à CPCJ nas crianças e jovens em processos instaurados  nos 
anos de referência  

Problemática: Situações em que a criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu 
bem estar – subcategoria Consumo de bebidas alcoólicas 

2012: 106 
2013: 104 

ANSR 
/INMLCF 

Condutores vítimas mortais de acidente de viação autopsiados pelo INMLCF, segundo a TAS e 
por grupo etário 

2012:  

Total: TAS ≥ 0,1 ≤ 0,19g/L =11; TAS ≥ 0,2 ≤ 0,49g/L =9; TAS ≥ 0,5 ≤ 1,19g/L =23; TAS ≥ 1,20 g/L = 82 

 < 18 anos: TAS ≥ 0,1 ≤ 0,19g/L =4 

18-24 anos: TAS ≥ 0,1 ≤ 0,19g/L =0; TAS ≥ 0,5 ≤ 1,19g/L =1; TAS ≥ 1,20 g/L = 7 

 

2013:  

Total: TAS ≥ 0,1 ≤ 0,19g/L =6; TAS ≥ 0,2 ≤ 0,49g/L =10; TAS ≥ 0,5 ≤ 1,19g/L =31; TAS ≥ 1,20 g/L = 52 

< 18 anos: TAS ≥ 0,1 ≤ 0,19g/L =0 

18-24 anos: TAS ≥ 0,1 ≤ 0,19g/L =1; TAS ≥ 0,2 ≤ 0,49g/L =1; TAS ≥ 0,5 ≤ 1,19g/L =4; TAS ≥ 1,20 g/L = 7 

 

ARS/SICAD 

Utentes que iniciaram tratamento no ano por problemas relacionados com o consumo de 
álcool (novos utentes e utentes readmitidos) na rede pública – ambulatório (Portugal 
Continental), segundo o grupo etário 

2012:  

15-19 anos: 9 (novos utentes =9; utentes readmitidos=0) 

20-24 anos: 46 (novos utentes =39; utentes readmitidos=7) 

 

2013:  

15-19 anos: 16 (novos utentes =15; utentes readmitidos=1) 

20-24 anos: 46 (novos utentes =46; utentes readmitidos=0) 

                                                      
4 De referir a limitação de, em 2014, os dados mais recentes disponíveis reportarem-se a 2013, sendo que o Decreto-Lei em 
estudo foi publicado apenas em abril desse ano. Acresce a limitação dos dados dos registos gerais de mortalidade 
relacionada com o consumo de álcool (indicador de resultado essencial neste estudo) relativos a 2013 não estarem 
disponíveis à data da conclusão deste estudo.  
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Tabela 1 – Alguns indicadores indiretos, 2012 – 2013 (cont.) 

Fonte Indicador 

INE 

Quantidades de Bebidas Alcoólicas vendidas, em Portugal, por unidade de litro nos anos de 
referência 
 
2012:  

Total: 1459501 072 litros 

Cerveja: 830666 596 litros 

Vodka: 618 975 litros 

 

2013: 

Total: 1366327 137 litros  

Cerveja: 737613 486 litros  

Vodka: 843 033 litros  

 

Índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC, Base 2005 - %) por Consumo individual por 
objetivo, em Portugal (mensal) 
 

dezembro 2012: 

Bebidas alcoólicas: 122,48 

 Cerveja: 152,36 

Vinho: 114,07 

Bebidas espirituosas: 114,06 

 

dezembro 2013: 

Bebidas alcoólicas: 126,45 

 Cerveja: 154,75 

Vinho: 118,97 

Bebidas espirituosas: 116,55 

 

Limitações  
 

Este estudo apresenta algumas limitações relacionadas com o período compreendido 

entre a publicação do Decreto-Lei nº 50/2013, de 16 de abril, e a data estipulada para a 

apresentação de resultados. 

Estas limitações situam-se ao nível dos resultados passíveis de serem analisados e da própria 

metodologia. 

No primeiro nível, como referido anteriormente, trata-se de um período de tempo muito 

curto para serem identificadas alterações no plano comportamental e alterações ao nível da 

saúde. 

No segundo nível, destaca-se a impossibilidade de replicação em 2014 dos estudos 

nacionais com jovens que são desenvolvidos pelo SICAD (Inquérito Nacional em Meio Escolar, 

European School Project on Alcohol and Other Drugs/Estudo sobre Consumo de Álcool, Tabaco 

e Drogas), uma vez que se trata de estudos com uma periodicidade pré-definida e cujo 
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agendamento não só não depende inteiramente do SICAD como implica a coordenação com 

diversos parceiros.  

Por sua vez, ao nível dos indicadores indiretos, à data da conclusão deste estudo, para 

alguns dos considerados pertinentes no âmbito deste estudo não existia informação 

desagregada para as idades/grupos etários alvo do estudo, e os dados mais recentes 

disponíveis reportavam-se a 2013, sendo que o Decreto-Lei em estudo foi publicado apenas em 

abril desse ano. Acresce a limitação dos dados dos registos gerais de mortalidade relacionada 

com o consumo de álcool (indicador de resultado essencial neste estudo) relativos a 2013 não 

estarem disponíveis à data da conclusão deste estudo.  

Por último, importa salientar uma limitação inerente a este tipo de estudos e que decorre 

do facto de os comportamentos e a saúde serem influenciados por múltiplos fatores, sendo, no 

limite, impossível controlá-los todos. 

A equipa de investigação procurou colmatar estas lacunas através de um desenho de 

estudo rico em fontes, métodos e variáveis consideradas. 
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Resultados 

A apresentação de resultados será organizada em função das hipóteses e questões de 

pesquisa colocadas. 

Componente I. Resultados 

 

 

HIPÓTESES 

O número de vítimas de acidente de viação com condutores jovens sob o efeito de álcool irá diminuir. 

 O número de lesões não fatais relacionadas com estados de intoxicação alcoólica em jovens irá diminuir. 

O número de mortes relacionadas com o consumo de álcool (intoxicações) em jovens irá diminuir. 

QUESTÕES DE PESQUISA 

Como se relacionam os dados recolhidos ao nível dos padrões de consumo e dos efeitos nocivos? 

 

Como referido anteriormente, face ao reduzido período de tempo decorrido após a 

alteração legislativa, os indicadores de saúde equacionados como resultados foram as lesões 

fatais e não fatais decorrentes de acidentes de viação em que estava em causa a condução 

sob o efeito de álcool, e outras lesões fatais e não fatais relacionadas com estados de 

intoxicação alcoólica.  

À data da conclusão do estudo só existia informação desagregada para as idades/grupos 

etários alvo do estudo relativa ao indicador condutores vítimas mortais de acidente de viação 

autopsiados pelo INMLCF, I.P. Entre 2012 e 2013, considerando os casos com uma TAS ≥ 0,1 g/L, 

verificou-se uma diminuição no número de vítimas mortais menores de 18 anos (4 casos em 2012 

e nenhum em 2013), e um aumento no número de vítimas mortais entre os 18 e 24 anos (8 casos 

em 2012 e 13 em 2013), em particular dos casos com uma TAS ≥ 0,5 ≤ 1,19g/L (Tabela 1).     

É de notar que na evolução futura deste indicador, a sua apreciação terá que ter sempre 

em consideração as alterações em matéria da condução sob o efeito do álcool ocorridas 

também em 2013 (Código da Estrada - Lei n.º 72/2013, de 3 de Setembro, com entrada em vigor 

a 1 de janeiro de 2014), nomeadamente a redução do limite da taxa de álcool no sangue de 

0,5g/l para 0,2g/l para os condutores profissionais e em regime probatório (que abrange uma 

parte dos casos em análise tendo em consideração as idades legais para obtenção de carta 

de condução), bem como um agravamento das sanções aplicadas à condução sob o efeito 

do álcool.  

Apesar da escassez de informação relativa aos indicadores indiretos previstos para a 

análise dos resultados, é de destacar que, tal como já referido, embora no modelo lógico 

subjacente ao estudo as alterações ao nível dos padrões de se enquadrem na categoria de 

Verificar a diminuição de efeitos nocivos na saúde associados ao consumo de álcool 
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mediadores comportamentais, de acordo com o que foi estipulado no Decreto-Lei nº 50/2013, 

de 16 de abril, estas alterações constituem uma prioridade enquanto resultado deste estudo.  

Componente II. Mediadores / Comportamentos 

 

 

HIPÓTESES 

A prevalência, a frequência e a quantidade do consumo de bebidas alcoólicas (em jovens e em particular 
nos adolescentes) irão diminuir.  

A prevalência e a frequência de embriaguez (em jovens e em particular nos adolescentes) irão diminuir. 

A prevalência e a frequência de «binge» (em jovens e em particular nos adolescentes) irão diminuir. 

QUESTÕES DE PESQUISA 

As restrições no acesso a bebidas alcoólicas em geral terão um efeito nos padrões de consumo? 

A restrição no acesso a bebidas espirituosas terá um efeito no padrão de consumo de bebidas não 
espirituosas? 

Segundo o estudo A Saúde dos Adolescentes Portugueses – Dados Nacionais de 2014 

(Matos et al., 2014) [24], 32,3% dos alunos do 6º, 8º e 10º ano de escolaridade (n= 5 870 alunos) já 

experimentaram bebidas alcoólicas ao longo da sua vida e 14% consumiram nos últimos 30 dias. 

De entre os alunos que consumiram álcool nos últimos 30 dias, a maioria (78%) consumiu menos 

de 6 dias e 14% consumiram entre 6 e 19 dias neste período. 

Considerando os alunos do 8º e 10º anos de escolaridade (n= 3 869), a prevalência da 

experimentação de álcool nos últimos é aproximadamente o dobro (62%) da dos primeiros 

(28%). 

De entre um conjunto de bebidas (cerveja, bebida energética com álcool, shots, bebidas 

destiladas, alcopops e vinho), as bebidas destiladas são as mais consumidas numa base 

semanal/mensal (5%), enquanto a cerveja é a mais consumida numa base diária (0,5%). 

No que diz respeito a consumos nocivos, no total de inquiridos, 12% já se embriagaram pelo 

menos uma vez na vida e 4% nos últimos 30 dias. De entre os jovens que declaram consumir 

álcool (n= 1 143), aproximadamente metade (55%) bebe uma bebida ou menos em cada 

ocasião em que esteja a beber.  

Em comparação com 2010 (ano do anterior estudo), as autoras concluem que a 

prevalência de alunos que declaram tomar bebidas destiladas raramente ou nunca na vida 

aumenta de 90% para 94%, enquanto a do respetivo consumo diário aumenta de 0,3% para 

0,4%. Quanto à cerveja, a prevalência dos que declaram uma frequência de consumo raro ou 

nulo sobe de 92% para 95%, enquanto a de consumo diário se mantém nos 0,5%. 

Ainda que com algumas limitações na comparabilidade5, é de notar que aumenta a 

prevalência de alunos que referem que nunca se embriagaram na vida (de 75% para 88%), a 

par da diminuição na prevalência de jovens que declaram que se embriagaram 4 ou mais 

vezes na vida. 

Nestes 4 anos (2010-2014), que incluem a alteração legislativa ocorrida em 2013, observa-

se, portanto, no período ao longo da vida uma diminuição da experimentação de dois tipos de 

bebidas alcoólicas e da embriaguez, a par de uma tendência para a manutenção da 

                                                      
5 As autoras referem uma alteração na formulação das respetivas questões entre 2010 e 2014. 

Identificar as mudanças produzidas ao nível dos padrões de consumo 



  
prevalência de consumo frequente de cer

destiladas e de diminuição da embriaguez frequente, em alunos adolescentes.
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análise. 

Por outro lado, no estudo 
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jovens já tomaram bebidas alcoólicas alguma vez na sua vida, sendo que 70% são 

consumidores recentes (no último ano)

espirituosas são o tipo de bebida mais consumida (60% dos jovens), muito próxima, contudo, da 

cerveja (59% dos jovens), sendo o vinho a bebida menos consumida neste período (46%)

Fig.1 –

Em geral, por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo

 

Cerca de metade dos jovens declarou já ter bebido pelo menos uma vez na vida até ficar 

«alegre» (59%), o mesmo sucedendo 

Apesar de se tratar de padrões de consumo mais intensivos e nocivos, a prevalência de 

desistentes é inferior a 10% para cada um, pelo 

«alegre» ou de forma «binge» e um terço embriagou

O consumo de bebidas alcoólicas 

registando no quadro do consumo recente 

(44%) e os 16 anos (80%) e atingindo prevalências máximas nos jovens de 19

As práticas nocivas de ingestão de bebidas alcoólicas são progressivamente mais comuns 

à medida que se avança na idade/grupo etário, não sendo contudo desprezáveis as 

prevalências de embriaguez, consumo «binge» e ingestão de bebidas alcoólicas até ficar 

«alegre» entre jovens aos quais não é permitido adquirir/consumir bebidas alcoólicas segundo a 
                                                     

6 Também os estudos do Representações Sociais do Álcool. Inquérito à População Jovem Presente no Rock in Rio 
2014 [26], aplicado em maio/junho de 2014 na faixa etária 15
Substâncias Psicoativas entre Estudantes Universitários, 2014 
apuraram prevalências de consumo de álcool semelhantes.
7 Ingestão de 5 ou mais (se for mulher) ou 6 ou mais (se for homem) copos de uma qualquer bebida alcoólica na mesma 
ocasião. 
8 A cambalear, com dificuldade em falar, a vomitar e/ou não recordar o que aconteceu depois.
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prevalência de consumo frequente de cerveja, de aumento do consumo frequente de bebidas 

destiladas e de diminuição da embriaguez frequente, em alunos adolescentes.

Em síntese, ainda que enquadradoras, estas tendências não permitem sugerir alterações 

concretas nos padrões de consumo recente após a aprovação da medida legislativa em 

Por outro lado, no estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei (Ribeiro et al., 2014) 

grupo mais abrangente de jovens no que diz respeito à idade (10-24 anos, n= 1 051

bebidas alcoólicas alguma vez na sua vida, sendo que 70% são 

(no último ano). No que diz respeito a consumo recente, as bebidas 

espirituosas são o tipo de bebida mais consumida (60% dos jovens), muito próxima, contudo, da 

% dos jovens), sendo o vinho a bebida menos consumida neste período (46%)

– Experiências de Consumo: jovens globalmente 
Em geral, por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo (%), 2014

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

metade dos jovens declarou já ter bebido pelo menos uma vez na vida até ficar 

«alegre» (59%), o mesmo sucedendo com o consumo «binge»7 (54%) e a embriaguez

Apesar de se tratar de padrões de consumo mais intensivos e nocivos, a prevalência de 

istentes é inferior a 10% para cada um, pelo que aproximadamente metade bebeu

«alegre» ou de forma «binge» e um terço embriagou-se no último ano. 

O consumo de bebidas alcoólicas tende a ser superior em jovens com mais idade, 

o consumo recente um particular incremento na transição entre os 10

e atingindo prevalências máximas nos jovens de 19-24 anos

As práticas nocivas de ingestão de bebidas alcoólicas são progressivamente mais comuns 

da que se avança na idade/grupo etário, não sendo contudo desprezáveis as 

prevalências de embriaguez, consumo «binge» e ingestão de bebidas alcoólicas até ficar 

«alegre» entre jovens aos quais não é permitido adquirir/consumir bebidas alcoólicas segundo a 
              

estudos do Representações Sociais do Álcool. Inquérito à População Jovem Presente no Rock in Rio 
[26], aplicado em maio/junho de 2014 na faixa etária 15-35 anos, e Consumo, Representações e Perceções das Novas 

Substâncias Psicoativas entre Estudantes Universitários, 2014 [27], aplicado em maio de 2014 na faixa etária 17
apuraram prevalências de consumo de álcool semelhantes. 
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veja, de aumento do consumo frequente de bebidas 

destiladas e de diminuição da embriaguez frequente, em alunos adolescentes.  

Em síntese, ainda que enquadradoras, estas tendências não permitem sugerir alterações 

s a aprovação da medida legislativa em 

 [25], relativo a um 

, n= 1 051), 83% dos 

bebidas alcoólicas alguma vez na sua vida, sendo que 70% são 

No que diz respeito a consumo recente, as bebidas 

espirituosas são o tipo de bebida mais consumida (60% dos jovens), muito próxima, contudo, da 

% dos jovens), sendo o vinho a bebida menos consumida neste período (46%)6.  

, 2014 

 

metade dos jovens declarou já ter bebido pelo menos uma vez na vida até ficar 

embriaguez8 (45%). 

Apesar de se tratar de padrões de consumo mais intensivos e nocivos, a prevalência de 

que aproximadamente metade bebeu até ficar 

tende a ser superior em jovens com mais idade, 

um particular incremento na transição entre os 10-15 

24 anos (93%).  

As práticas nocivas de ingestão de bebidas alcoólicas são progressivamente mais comuns 

da que se avança na idade/grupo etário, não sendo contudo desprezáveis as 

prevalências de embriaguez, consumo «binge» e ingestão de bebidas alcoólicas até ficar 

«alegre» entre jovens aos quais não é permitido adquirir/consumir bebidas alcoólicas segundo a 

estudos do Representações Sociais do Álcool. Inquérito à População Jovem Presente no Rock in Rio – Lisboa 
Consumo, Representações e Perceções das Novas 
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lei. A evolução destas prevalências é particularmente expressiva na transição dos 10-15 

(respetivamente 16%, 18% e 22% no último ano) para os 16 anos (42%, 57% e 59%), assumindo 

uma prevalência máxima nos jovens de 19-24 anos (58%, 70% e 78%). 

Se considerarmos que, para os jovens de 16 anos, os últimos 12 meses contemplam, em 

parte, um período em que já lhes era permitido adquirir bebidas alcoólicas não espirituosas, é 

de notar que o aumento mais expressivo do consumo recente e de padrões de consumo nocivo 

recentes é de alguma forma concomitante a esta modificação de estatuto legal. Contudo, esta 

evolução verifica-se para todas as bebidas alcoólicas e não apenas para as não espirituosas. 

Por outro lado, na transição entre os 17 e os 18 anos ou entre os 18 e os 19-24 anos não se 

observa um aumento particularmente expressivo da ingestão recente de bebidas espirituosas. 

É de notar que o discurso geral dos jovens entrevistados (componente qualitativa) é 

marcado pela tónica na moderação9 quanto aos consumos, sendo que a maior parte sublinha 

que o seu consumo de álcool é esporádico, não intensivo e confinado a determinados 

contextos, afastando-se simbolicamente o mais possível de outras conotações, que não o do 

consumo recreativo e por lazer. Os entrevistados tendem também a distinguir entre embriaguez 

ligeira («ficar alegre») e embriaguez severa («ficar a cambalear»): a primeira é desejada por uns 

e rejeitada por outros, enquanto a segunda é indesejada por quase todos, e parece ocorrer 

sobretudo de forma acidental, apesar das estratégias adotadas para a impedir – que passam 

nomeadamente por parar o consumo de álcool quando se atinge certo limite, não fazer 

misturas, recorrer a outras substâncias psicoativas ou não beber de estômago vazio. 

[A embriaguez] não é algo que eu procure, é algo que, digamos, numa festa acho que até 

propicia um momento melhor. Por isso, não é algo que eu procure, mas é algo que nessas festas 

acaba por gerar um melhor ambiente, mas não em excesso. Em excesso acaba sempre por 

haver alguém que vomita ou que.. […] [O propósito] não é chegar aquele estado de não saber 

onde é que estou, não é? (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Às vezes [fico embriagado], sim. Mas mais quentinho só do que propriamente embriagado 

bêbedo. Mais alegre do que ficar a cambalear. Vomitar é algo indesejável, é terrível. Uma 

forma de evitar isso é… [risos] Recorrer a outras substâncias, a cannabis ajuda a muita coisa 

[mais risos]. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Os participantes neste estudo foram também inquiridos (componente quantitativa) e 

entrevistados (componente qualitativo) sobre alterações na frequência do seu consumo de 

bebidas alcoólicas no ano após a alteração legislativa, em relação ao ano anterior a esta.  

Nesta amostra, os jovens que tomaram bebidas alcoólicas no ano após a alteração 

legislativa referiram sobretudo a manutenção da frequência do seu consumo entre os dois anos. 

Também aqueles que beberam de forma nociva neste ano (consumiram de forma «binge», até 

ficarem «alegres», ou se embriagaram) tendem também a referir a manutenção da frequência 

com que o fizeram, relativamente ao ano anterior à alteração legislativa. A proporção de 

jovens que refere que a sua frequência de consumo no último ano foi inferior à do ano anterior é 

sempre menor que as relativas à manutenção ou aumento desta, sucedendo o mesmo 

relativamente aos três padrões de consumo nocivo analisados.  

Não se observam distinções significativas entre bebidas espirituosas e não espirituosas no 

que diz respeito a alterações da frequência de consumo, apesar de no caso da cerveja tenha 

predominado o aumento e não a manutenção da frequência do seu consumo entre os dois 

anos (ainda que com uma diferença percentual reduzida).  

 

                                                      
9 «Moderação» é aqui entendido como um conceito émico, isto é, uma categoria usada pela população em estudo. Trata-
se, portanto, da visão subjetiva dos jovens entrevistados e não corresponde ao termo científico e estandardizado. 



  
Fig. 2 – Alterações na frequência de consumo recente

Por tipo de bebida alcoólica

Fig. 3 – Alterações na frequência de consumo recente
Por padrão de consumo

Constatou-se ainda que

geral, mais referem um aumento da frequência de consumo de bebidas alcoólicas e, a seguir 

aos de 10-15 anos, são os de 16/17 anos que mais referem um incremento da frequência de 

consumos nocivos entre os anos de transição da alteração legislativa

É de notar, no entanto, 

frequência de consumo relativamente ao ano anterior podem refletir apenas 

referida sobre o incremento dos consumos nesta transição de idades, 

dados recolhidos, parece suceder a par do aumento de acontecimentos sociais com pares, 

nomeadamente de saídas à noite.

Com efeito, eles próprios apontam como as principais razões destas alteraç
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Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012

Por tipo de bebida alcoólica: jovens globalmente e consumidores recentes (%)

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012

Por padrão de consumo: jovens globalmente e consumidores recentes (%), 2014

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

se ainda que são os consumidores recentes de 16 anos que, de uma forma 

geral, mais referem um aumento da frequência de consumo de bebidas alcoólicas e, a seguir 

são os de 16/17 anos que mais referem um incremento da frequência de 

entre os anos de transição da alteração legislativa. 

, que as declarações destes jovens quanto ao aumento da sua 

frequência de consumo relativamente ao ano anterior podem refletir apenas 

dos consumos nesta transição de idades, que, tendo em conta os 

dados recolhidos, parece suceder a par do aumento de acontecimentos sociais com pares, 

nomeadamente de saídas à noite. 

eles próprios apontam como as principais razões destas alteraç

frequência dos seus consumos as relacionadas com o estilo de vida, sendo as
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03/2012-03/2013) 

jovens globalmente e consumidores recentes (%), 2014 

 

16 anos que, de uma forma 

geral, mais referem um aumento da frequência de consumo de bebidas alcoólicas e, a seguir 

são os de 16/17 anos que mais referem um incremento da frequência de 

as declarações destes jovens quanto ao aumento da sua 

frequência de consumo relativamente ao ano anterior podem refletir apenas a tendência atrás 

que, tendo em conta os 

dados recolhidos, parece suceder a par do aumento de acontecimentos sociais com pares, 

eles próprios apontam como as principais razões destas alterações na 

estilo de vida, sendo as razões relativas à 
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acessibilidade de bebidas alcoólicas (locais onde se pode consumir ou adquirir), 

particularmente relevantes no domínio deste estudo, mencionadas por menos de 10% dos 

jovens, quer para o aumento da frequência como para a sua diminuição, sendo mais comum 

para justificar o aumento da frequência do que para a sua diminuição.  

Também os jovens entrevistados (componente qualitativa do estudo), embora de uma 

forma geral considerem que o consumo de bebidas alcoólicas por parte da juventude 

portuguesa tem vindo a aumentar, e que os jovens bebem cada vez mais cedo, quando 

convidados a avaliar o consumo de uma forma retrospetiva e balizada (concretamente nos 

últimos 12 meses) têm mais dificuldade em fazer essa avaliação. No entanto, tendem a 

considerar que o consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens, no ano precedente, se manteve 

ou aumentou.  

[No último ano] acho que os jovens estão a beber mais. Penso que sim. Quando bebem, e 
bem mais quantidade. (18 anos, sexo masculino, estudante) 

Não noto muita diferença de há um ano atrás para agora. Não noto grandes diferenças. 
(20 anos, sexo feminino, estudante) 

Também os profissionais que trabalham em estabelecimentos comerciais que vendem 

bebidas alcoólicas ao público, que foram entrevistados e inquiridos no âmbito do estudo O 

Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais (Ribeiro et al., 2014) [28], partilham 

desta perceção. 

Em conclusão, em relação às hipóteses e questões de pesquisa colocadas, não é possível 

afirmar que a entrada em vigor do Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril, tenha conduzido a 

uma diminuição da frequência e quantidade do consumo de bebidas alcoólicas por parte dos 

jovens. O mesmo é válido para consumos nocivos, como episódios de embriaguez e consumo 

«binge». Por outro lado, é de salientar não se terem registado distinções significativas na 

evolução do consumo recente consoante o tipo de bebida alcoólica (espirituosas vs não 

espirituosas) após a alteração legislativa. 

 

 

 

 

 
HIPÓTESES 

O número de problemas/de jovens com problemas associados ao consumo de álcool irão diminuir. 

O número de atos de violência/de jovens envolvidos em atos de violência associados ao consumo de 
álcool irão diminuir. 

O número de jovens que conduzem sob o efeito de álcool irá diminuir. 

O número de jovens envolvidas em sexo desprotegido sob o efeito de álcool irá diminuir. 

QUESTÕES DE PESQUISA 

As restrições no acesso a bebidas alcoólicas terão um efeito nos problemas associados ao consumo de 
álcool? 

Ao nível de indicadores indiretos, os dados disponíveis para a faixa etária em questão 

referem-se a problemas que, embora sinalizados recentemente, são consequência de padrões 

de consumo problemáticos iniciados anteriormente ao período em análise e, portanto, a sua 

apreciação não deverá ser feita de forma direta em termos de mudanças ocorridas entre o ano 

precedente e o subsequente à alteração legislativa em análise. 

Como se pôde verificar na Tabela 1, entre 2012 e 2013, verificou-se uma estabilidade no 

número de situações comunicadas à CPCJ e em processos instaurados em que a 

criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu bem - estar relacionadas com o 

consumo de bebidas alcoólicas (106 situações em 2012 e 104 em 2013).  

Identificar as mudanças produzidas ao nível de problemas associados  
ao consumo de álcool 

 



  
Em relação aos utentes que iniciaram tratamento no ano por problemas relacionados com 

o consumo de álcool em ambulatório da rede pública

um aumento de novos utentes tanto no grupo de 15

como no de 20-24 anos (39 

diminuição de utentes readmitidos com 20

No estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei,

meses) de um conjunto de problemas que podem estar associados ao consumo de bebidas 

alcoólicas, verifica-se uma tendência para 

afeta diretamente, isto é, as

inanimado, desmaio/perda de consciência»

(26%) e por um terço dos consumidores recentes (34%). 

Com efeito, o principal problema reconhecido na seq

alcoólicas consiste no coma alcoólico, sobretudo observado em amigos, mas também 

experienciado pelo próprio (10

sendo, contudo, uma prática comum o recurso a um ser

Fig. 4 - Ocorrência de problemas associados ao consumo
Total de inquiridos 

Em segundo lugar, no quadro dos jovens 

referência ao problema da condução embriagado

de 13,4% entre os consumidores recentes que conduzem).

Considerando a informação sobre a ocorrência de problemas em geral

partir das declarações quanto à ocorrência de cada um dos problemas elencados como 

afetando diretamente os jovens

problema na sequência da ingestão de bebidas alcoólicas nos ú

De todo o modo, é de salientar que 12% dos jovens de 10

em idades em que no ano anterior não era permitido adquirir/consumir bebidas alcoólicas, 

mencionam o envolvimento neste tipo de problemas. 

Na interpretação desta informação é necessário ter 

percentagens se baseiam no total de inquiridos (incluindo os jovens que não tomaram bebidas 

alcoólicas) e que nestas idades/grupos etários específicos os jovens não conduzem 

embriagados em virtude de ainda não terem a carta de condução

conduziu embriagado (total n=1002 , recentes n=683)

hospitaliz./serv.urgência depois de ter tomado bebidas 
alcoólicas (total n=1038 recentes n=718)

sexo desprotegido depois de ter tomado bebidas 
alcoólicas (total n=1029 , recentes n=709)

atos viol./lutas depois de ter tomado bebidas alcoólicas        
(total n=1037 , recentes n=717)

coma alcoólico  (total n=1040 , recentes n=720)

assistiu a amigos a entrarem em coma alcoólico             
(total n=1014 , recentes n=712)
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tentes que iniciaram tratamento no ano por problemas relacionados com 

em ambulatório da rede pública (Tabela 1), entre 2012 e 2013 registou

um aumento de novos utentes tanto no grupo de 15-19 anos (9 casos em 2012 e 

24 anos (39 casos em 2012 e 46 em 2013), sendo no entanto de assinalar a 

diminuição de utentes readmitidos com 20-24 anos (7 casos em 2012 e nenhum em 2013

Os Jovens, o Álcool e a Lei, da análise sobre a ocorrência recente (últimos 12 

de um conjunto de problemas que podem estar associados ao consumo de bebidas 

se uma tendência para os jovens assinalarem mais um problema que não os 

afeta diretamente, isto é, assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico

inanimado, desmaio/perda de consciência»), mencionado por um quarto dos jovens inquiridos 

(26%) e por um terço dos consumidores recentes (34%).   

Com efeito, o principal problema reconhecido na sequência da ingestão de bebidas 

alcoólicas consiste no coma alcoólico, sobretudo observado em amigos, mas também 

(10% do total de inquiridos e 14% dos consumidores recentes), não 

uma prática comum o recurso a um serviço de urgência.  

Ocorrência de problemas associados ao consumo, nos Últimos 12 Meses
otal de inquiridos e consumidores recentes, por tipo de problema (%), 2014

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

Em segundo lugar, no quadro dos jovens com carta de condução, é de destacar a 

referência ao problema da condução embriagado (de 9,6% no total de inquiridos que conduz e 

de 13,4% entre os consumidores recentes que conduzem).  

Considerando a informação sobre a ocorrência de problemas em geral, ou seja, 

partir das declarações quanto à ocorrência de cada um dos problemas elencados como 

afetando diretamente os jovens, 77% dos jovens não reconhecem ter ocorrido 

problema na sequência da ingestão de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses

De todo o modo, é de salientar que 12% dos jovens de 10-15 anos e 24% dos de 16 anos, 

em idades em que no ano anterior não era permitido adquirir/consumir bebidas alcoólicas, 

mencionam o envolvimento neste tipo de problemas.  

ção desta informação é necessário ter ainda em consideração que as 

percentagens se baseiam no total de inquiridos (incluindo os jovens que não tomaram bebidas 

alcoólicas) e que nestas idades/grupos etários específicos os jovens não conduzem 

virtude de ainda não terem a carta de condução. 
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tentes que iniciaram tratamento no ano por problemas relacionados com 

entre 2012 e 2013 registou-se 

casos em 2012 e 15 em 2013) 

), sendo no entanto de assinalar a 

casos em 2012 e nenhum em 2013).  

a ocorrência recente (últimos 12 

de um conjunto de problemas que podem estar associados ao consumo de bebidas 

mais um problema que não os 

sistir a amigos a entrarem em coma alcoólico («sem reação, 

, mencionado por um quarto dos jovens inquiridos 

uência da ingestão de bebidas 

alcoólicas consiste no coma alcoólico, sobretudo observado em amigos, mas também 

% do total de inquiridos e 14% dos consumidores recentes), não 

, nos Últimos 12 Meses 

, 2014 

 

com carta de condução, é de destacar a 

(de 9,6% no total de inquiridos que conduz e 

, ou seja, obtida a 

partir das declarações quanto à ocorrência de cada um dos problemas elencados como 

% dos jovens não reconhecem ter ocorrido consigo qualquer 

ltimos 12 meses. 

15 anos e 24% dos de 16 anos, 

em idades em que no ano anterior não era permitido adquirir/consumir bebidas alcoólicas, 

em consideração que as 

percentagens se baseiam no total de inquiridos (incluindo os jovens que não tomaram bebidas 

alcoólicas) e que nestas idades/grupos etários específicos os jovens não conduzem 
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Fig. 5 - Ocorrência de problemas associado ao consumo
Total de inquiridos e por 

*Problemas associados ao consumo:
alcoólicas; Esteve envolvido em sexo desprotegido depois de ter tomado bebidas alcoólicas
ou teve de ir a um serviço de urgências depois de ter tomado bebidas alcoólicas
(sem reação, inanimado, desmaio/perde de consciência)

É de notar que os jovens entrevistados (componente qualitativa do estudo)

contatos com episódios de coma alcoólico, sendo que a maior parte destes envolve amigos ou 

conhecidos e mais raramente se trata de uma experiência pessoal

jovens do sexo masculino e com idade entre os 16 e os 18 ou 19 anos,

seguimento de misturas de bebidas alcoólicas com bebidas energéticas ou outras substâncias 

psicoativas. Na esmagadora maioria das vezes, os estados de coma e pré

foram acidentais e não intencionais, tratando

erros de cálculo e formas de aprender os limites. 

aprendizagem. 

Assisti já duas vezes. A outra pessoa, como tinha tomado, segundo o grupo de amigos, 

para além das bebidas alcoólicas bra

mistura e ao invés de ter aquele efeito de relaxamento, digamos, de ter começar a ficar 

inconsciente, ficou eufórica, teve um bocadinho o efeito contrário. E o que é que acontece? 

Quando chamámos o INEM, 

estou bem, estou cheio de energia, tenho tanta força», coisas assim, e a reagir um bocado 

euforicamente, tenso, bastante tenso. Ficámos um bocado preocupados porque depois ele 

começou tipo a espernear, a fazer coisas com os braços. Acho que ele ficou um bocado 

traumatizado e não voltou a exagerar daquela forma, tenho a sensação que não, foi um 

bocadinho mau [risos]. (24 anos, sexo feminino, psicóloga estagiária)

De uma forma geral, os entrevistad

o INEM é sempre chamado, embora nem a polícia nem os pais sejam sempre avisados.

também a tónica na entreajuda no grupo de amigos sempre que acontece, ou está perto de 

acontecer, um caso de coma alcoólico, tendendo a acontecer mais em determinadas festas 

académicas ou, no caso de pré

Correu mal, bebi demasiado, já estava bêbedo e continuei a beber, sem parar, sem limites 

e fiquei em coma completamente

mas ajuda médica sim. (16 anos, sexo masculino, estudante)
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otal de inquiridos e por idade/grupo etário (%), 2014 

*Problemas associados ao consumo: Esteve envolvido em atos de violência/lutas depois de ter tomado bebidas 
Esteve envolvido em sexo desprotegido depois de ter tomado bebidas alcoólicas

ou teve de ir a um serviço de urgências depois de ter tomado bebidas alcoólicas; Entrou em coma alcoólico 
(sem reação, inanimado, desmaio/perde de consciência); Conduziu embriagado 

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

É de notar que os jovens entrevistados (componente qualitativa do estudo)

contatos com episódios de coma alcoólico, sendo que a maior parte destes envolve amigos ou 

raramente se trata de uma experiência pessoal. Parece mais comum entre 

jovens do sexo masculino e com idade entre os 16 e os 18 ou 19 anos, e pode acontecer no 

seguimento de misturas de bebidas alcoólicas com bebidas energéticas ou outras substâncias 

Na esmagadora maioria das vezes, os estados de coma e pré

foram acidentais e não intencionais, tratando-se, segundo os entrevistados, essencialmente de 

erros de cálculo e formas de aprender os limites. A tónica é colocada no processo de 

Assisti já duas vezes. A outra pessoa, como tinha tomado, segundo o grupo de amigos, 

para além das bebidas alcoólicas brancas, tomou também a bebida energética X, fez aquela 

mistura e ao invés de ter aquele efeito de relaxamento, digamos, de ter começar a ficar 

inconsciente, ficou eufórica, teve um bocadinho o efeito contrário. E o que é que acontece? 

 ele começou a reagir, começou a dizer que não queria ir, «eu 

estou bem, estou cheio de energia, tenho tanta força», coisas assim, e a reagir um bocado 

euforicamente, tenso, bastante tenso. Ficámos um bocado preocupados porque depois ele 

ernear, a fazer coisas com os braços. Acho que ele ficou um bocado 

traumatizado e não voltou a exagerar daquela forma, tenho a sensação que não, foi um 

(24 anos, sexo feminino, psicóloga estagiária) 

De uma forma geral, os entrevistados estão conscientes do risco associado a tais estados 

o INEM é sempre chamado, embora nem a polícia nem os pais sejam sempre avisados.

também a tónica na entreajuda no grupo de amigos sempre que acontece, ou está perto de 

coma alcoólico, tendendo a acontecer mais em determinadas festas 

académicas ou, no caso de pré-universitários, em viagens de finalistas. 

Correu mal, bebi demasiado, já estava bêbedo e continuei a beber, sem parar, sem limites 

e fiquei em coma completamente. Adormeci completamente. Não foi preciso internamento, 

(16 anos, sexo masculino, estudante) 
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envolvido em atos de violência/lutas depois de ter tomado bebidas 
Esteve envolvido em sexo desprotegido depois de ter tomado bebidas alcoólicas; Foi hospitalizado 

Entrou em coma alcoólico 

É de notar que os jovens entrevistados (componente qualitativa do estudo) tiveram poucos 

contatos com episódios de coma alcoólico, sendo que a maior parte destes envolve amigos ou 

Parece mais comum entre 

e pode acontecer no 

seguimento de misturas de bebidas alcoólicas com bebidas energéticas ou outras substâncias 

Na esmagadora maioria das vezes, os estados de coma e pré-coma alcoólico 

os entrevistados, essencialmente de 

tónica é colocada no processo de 

Assisti já duas vezes. A outra pessoa, como tinha tomado, segundo o grupo de amigos, 

ncas, tomou também a bebida energética X, fez aquela 

mistura e ao invés de ter aquele efeito de relaxamento, digamos, de ter começar a ficar 

inconsciente, ficou eufórica, teve um bocadinho o efeito contrário. E o que é que acontece? 

ele começou a reagir, começou a dizer que não queria ir, «eu 

estou bem, estou cheio de energia, tenho tanta força», coisas assim, e a reagir um bocado 

euforicamente, tenso, bastante tenso. Ficámos um bocado preocupados porque depois ele 

ernear, a fazer coisas com os braços. Acho que ele ficou um bocado 

traumatizado e não voltou a exagerar daquela forma, tenho a sensação que não, foi um 

os estão conscientes do risco associado a tais estados – 

o INEM é sempre chamado, embora nem a polícia nem os pais sejam sempre avisados. Ressalta 

também a tónica na entreajuda no grupo de amigos sempre que acontece, ou está perto de 

coma alcoólico, tendendo a acontecer mais em determinadas festas 

Correu mal, bebi demasiado, já estava bêbedo e continuei a beber, sem parar, sem limites 

. Adormeci completamente. Não foi preciso internamento, 

68,1

31,9

19-24 anos 
(n=216)
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Ele não conseguia andar, eu estava com ele, foi na viagem de finalistas. Nós tínhamos que 

o arrastar e isso. Fomos nós que chamamos os paramédicos. Os pais não foram avisados. (17, 
anos, sexo masculino, estudante) 

A ideia de que conduzir sob efeito de álcool é extramente perigoso recolhe unanimidade 

entre os jovens entrevistados e parece bem interiorizada pela população em estudo. A 

perceção do risco é transversal aos discursos analisados, independentemente da prática ser 

sempre cumprida ou não. 

Agora sinto maior preocupação de todos os meus colegas de quem bebe não leva o 

carro. Ouvir falar em álcool é isso, hoje em dia, associamos logo à condução. (24 anos, sexo 
feminino, técnica administrativa) 

Apesar dos jovens entrevistados, de uma forma geral, considerarem que a violência 

associada ao consumo de álcool é algo relativamente comum, nomeadamente nos contextos 

de diversão noturna, nem todos presenciaram episódios deste tipo e nenhum afirmou ter-se 

passado consigo algo do género, ou seja, mais uma vez na perspetiva de que acontece aos 

«outros». Parece envolver sobretudo jovens do sexo masculino e ter como motivos 

potenciadores razões de sedução ou ciúmes. O álcool é, então, visto como uma substância que 

pode modificar o comportamento e facilitar a violência. 

Presenciar, nunca presenciei [atos de violência associada ao álcool]. Mas já soube de 

alguns casos, presenciar não. O motivo… normalmente é raparigas, [rapazes] a fazerem-se às 

namoradas dos outros, e pronto. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Já não me lembro. Acho que tudo começou por causa de uma rapariga, não sei. E depois, 

como já tinham bebido os dois, começaram à luta. Já foi há algum tempo. Não foi preciso 

chamar as autoridades: os amigos intervieram e separaram-nos. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Já vimos assistir desacatos, violência, acontece algumas vezes. Temos amigos que é quase 

sempre assim, bebem e depois vão sair e arranjam sempre confusão com pessoal de fora. (17 
anos, sexo masculino, estudante) 

Na componente quantitativa do estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei, os jovens que tiveram 

problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas no ano após a alteração legislativa 

foram questionados sobre alterações na frequência destes em relação ao ano anterior.  

Entre os consumidores recentes, a percentagem máxima de jovens que refere cada tipo de 

problema é de 14%, relativa ao coma alcoólico. As evoluções percebidas pelos jovens diferem 

consoante o problema em causa:  

 

• Envolvimento em atos de violência/lutas depois de ter tomado bebidas alcoólicas e 

condução em estado de embriaguez 

A mesma proporção de jovens refere um aumento ou uma diminuição da frequência 

destes problemas relativamente ao ano anterior. 

• Sexo desprotegido depois de tomar bebidas alcoólicas e coma alcoólico 

Tendência para a referência a um aumento da frequência destes problemas relativamente 

ao ano anterior. 

• Recurso a serviços de urgência depois de ter tomado bebidas alcoólicas 

Tendência para a referência a uma diminuição da frequência deste problema 

relativamente ao ano anterior. 
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Fig. 6 – Alterações na frequência de problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas

03/2014 vs 03/2012-03/2013) 

Fig. 7 – Alterações na frequência do problema 
03/2014 vs 03/2012-03/2013)- consumidores recentes globalmente e por idade/grupo etário (%), 2014

Em conclusão, com base nos referidos estudos e em alguns indicadores indiretos recolhidos, 

não é possível afirmar que a implementação do 

conduzido a uma diminuição do número de problemas

consumo de álcool. Por outro lado, também não se verificou uma diminuição da frequência 

com que os jovens se envolvem neste tipo de problemas, pelo que nenhuma das hipóteses se 

confirma, apesar de existirem

considerado. 
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frequência de problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas

03/2013) - Por tipo de problema: consumidores recentes (%), 2014

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

Alterações na frequência do problema assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico
consumidores recentes globalmente e por idade/grupo etário (%), 2014

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 
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conduzido a uma diminuição do número de problemas/jovens com problemas

Por outro lado, também não se verificou uma diminuição da frequência 

com que os jovens se envolvem neste tipo de problemas, pelo que nenhuma das hipóteses se 
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QUESTÕES DE PESQUISA 

Qual a repercussão da alteração legislativa no volume 

Qual a repercussão na perceção da facilidade de acesso a bebidas alcoólicas em jovens

 

A nível das quantidades de bebidas alcoólicas vendidas em Portugal 

uma ligeira diminuição (-6%) no total das be

evoluções diferentes consoante as bebidas, como é por exemplo o caso da cerveja (

vodka (+36%), uma das bebidas espirituosas preferencialmente consumidas pelos jovens. 

No estudo Os Jovens, o Álcool e a

dos jovens inquiridos de 10-15 anos e 80% dos jovens de 16 anos, tomaram bebidas alcoólicas. 

Por outro lado, 78% dos jovens de 17 anos e 81% dos de 18 anos tomaram no ano anterior 

bebidas espirituosas. 

Por sua vez, os jovens inquiridos afirmam ser mais frequente adquirirem bebidas alcoólicas 

em bares (mencionado por 51% dos jovens, 68% entre os consumidores recentes), seguidos das 

discotecas (mencionado por 44% dos jovens, 59% entre os consumidores r

segundo patamar, cafés ou supermercados. As bombas de gasolina e as roulottes/carrinhas são 

mencionadas apenas marginalmente.

É de notar que cerca de um terço dos consumidores recentes refere que adquiriu bebid

alcoólicas em casa ou na rua

Fig. 8 - Locais mais frequentes de aquisição de bebidas alcoólicas
Total de inquiridos

Os participantes no estudo 

dificuldade de aquisição de três tipos de bebidas alcoólicas no ano após a alteração 

legislativa, em comparação com o ano precedente. 
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Qual a repercussão da alteração legislativa no volume de vendas de bebidas alcoólicas

Qual a repercussão na perceção da facilidade de acesso a bebidas alcoólicas em jovens

quantidades de bebidas alcoólicas vendidas em Portugal (Tabela 1), registou

6%) no total das bebidas alcoólicas, verificando

evoluções diferentes consoante as bebidas, como é por exemplo o caso da cerveja (

vodka (+36%), uma das bebidas espirituosas preferencialmente consumidas pelos jovens. 

Os Jovens, o Álcool e a Lei, verificou-se que, no ano anterior à inquirição, 44% 

15 anos e 80% dos jovens de 16 anos, tomaram bebidas alcoólicas. 

Por outro lado, 78% dos jovens de 17 anos e 81% dos de 18 anos tomaram no ano anterior 

os jovens inquiridos afirmam ser mais frequente adquirirem bebidas alcoólicas 

em bares (mencionado por 51% dos jovens, 68% entre os consumidores recentes), seguidos das 

discotecas (mencionado por 44% dos jovens, 59% entre os consumidores r

segundo patamar, cafés ou supermercados. As bombas de gasolina e as roulottes/carrinhas são 

mencionadas apenas marginalmente. 

É de notar que cerca de um terço dos consumidores recentes refere que adquiriu bebid

a. 

Locais mais frequentes de aquisição de bebidas alcoólicas: 
Total de inquiridos e consumidores recentes (%), 2014 

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

s participantes no estudo quantitativo foram questionados sobre alterações na 

dificuldade de aquisição de três tipos de bebidas alcoólicas no ano após a alteração 

legislativa, em comparação com o ano precedente. A maioria declarou não ter percebido 
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de bebidas alcoólicas? 

Qual a repercussão na perceção da facilidade de acesso a bebidas alcoólicas em jovens? 

(Tabela 1), registou-se 

bidas alcoólicas, verificando-se no entanto 

evoluções diferentes consoante as bebidas, como é por exemplo o caso da cerveja (-12%) e do 

vodka (+36%), uma das bebidas espirituosas preferencialmente consumidas pelos jovens.  

se que, no ano anterior à inquirição, 44% 

15 anos e 80% dos jovens de 16 anos, tomaram bebidas alcoólicas. 

Por outro lado, 78% dos jovens de 17 anos e 81% dos de 18 anos tomaram no ano anterior 

os jovens inquiridos afirmam ser mais frequente adquirirem bebidas alcoólicas 

em bares (mencionado por 51% dos jovens, 68% entre os consumidores recentes), seguidos das 

discotecas (mencionado por 44% dos jovens, 59% entre os consumidores recentes) e, num 

segundo patamar, cafés ou supermercados. As bombas de gasolina e as roulottes/carrinhas são 

É de notar que cerca de um terço dos consumidores recentes refere que adquiriu bebidas 
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alterações, independentemente do tipo de bebid

proporções dos que referem um aumento da facilidade de acesso

mencionam uma diminuição desta.

Em particular, os jovens de 16 anos

de acesso, independentemente do tipo de bebida alcoólica.

Fig. 9 – Alterações na dificuldade de aquisição de cerveja
Total de

Fig. 10 – Alterações na dificuldade de aquisição de vinho
Total de inquiridos
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alterações, independentemente do tipo de bebida alcoólica e da idade/grupo etário

um aumento da facilidade de acesso sempre superiores às dos que 

mencionam uma diminuição desta.  

Em particular, os jovens de 16 anos são os que mais mencionam um aumento da facilidade 

de acesso, independentemente do tipo de bebida alcoólica. 

Alterações na dificuldade de aquisição de cerveja (03/2013-03/2014 vs 03/2012
otal de inquiridos e por idade/grupo etário (%), 2014 

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

Alterações na dificuldade de aquisição de vinho (03/2013-03/2014 vs 03/2012

otal de inquiridos e por idade/grupo etário (%), 2014 

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 
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Fig. 11 – Alterações na dificuldade de aquisição de bebidas espirituosas

03/2013)- T

Por outro lado, e como já referido anteriormente, 

suas alterações na frequência dos consumos

alteração legislativa, as relativas à 

consumir ou adquirir), particula

por menos de 10% dos jovens, tratando

aumento da frequência do que para a sua diminuição.

Também segundo os jovens 

adquirirem bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais. A noção geral manifestada 

pelos jovens entrevistados é que a aquisição de álcool por parte dos menores de idade 

encontra-se facilitada e que esta é uma prática generaliz

refere assistir com frequência a adolescentes muito novos a adquirir e consumir bebidas 

alcoólicas, nomeadamente à noite e em determinados estabelecimentos comerciais.

Não mudou nada, só mesmo a lei 

É comum ver menores a consumir, e muito triste. Aqui em Évora, quem anda a beber mais são as 

pessoas com menos de 18 anos, os gaiatos. Nós vamos ali à discoteca, e é rara a vez que lá 

vou, a maior parte da discoteca é b

que não se endireitam. (19 anos, sexo masculino, estudante)

Não noto muito, eu acho que está igual ao ano passado. Pronto, se calhar cada vez vai 

ficando pior, não é? Porque agora até já as criancin

acho que cada vez é pior. Mas não há assim grande diferença desde o ano passado 
sexo feminino, estudante) 

Em conclusão, a perceção geral entre os jovens entrevistados e inquiridos é que o acesso a 

bebidas alcoólicas por parte de adolescentes com idade inferior ao permitido por lei é muito 

facilitado e que tal não se alterou com a entrada em vigor do 

abril. Comprovando isso mesmo, uma 

conseguir adquirir bebidas alcoólicas à margem da lei.

importantes na perceção de acesso a bebidas espirituosas 

que seria previsto de acordo com a lei. 
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Alterações na dificuldade de aquisição de bebidas espirituosas (03/2013-03/2014 
Total de inquiridos e por idade/grupo etário (%), 2014 

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

 

e como já referido anteriormente, quando questionados sobre as razões das 

suas alterações na frequência dos consumos nos dois anos de transição no que concerne à 

, as relativas à acessibilidade de bebidas alcoólicas (locais onde se pode 

), particularmente relevantes no domínio deste estudo, são mencionadas 
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jovens entrevistados, é fácil ou muito fácil os menores de idade 
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se facilitada e que esta é uma prática generalizada. Uma boa parte dos entrevistados 
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Não mudou nada, só mesmo a lei [risos]. Os estabelecimentos todos vendem aos 16, todos. 

É comum ver menores a consumir, e muito triste. Aqui em Évora, quem anda a beber mais são as 

pessoas com menos de 18 anos, os gaiatos. Nós vamos ali à discoteca, e é rara a vez que lá 

vou, a maior parte da discoteca é betos entre os 15 e os 17. Vê-se lá gaiatas com bebedeiras 

(19 anos, sexo masculino, estudante) 

Não noto muito, eu acho que está igual ao ano passado. Pronto, se calhar cada vez vai 

ficando pior, não é? Porque agora até já as criancinhas de 12 anos saem à noite e bebem, 

acho que cada vez é pior. Mas não há assim grande diferença desde o ano passado 

Em conclusão, a perceção geral entre os jovens entrevistados e inquiridos é que o acesso a 

bebidas alcoólicas por parte de adolescentes com idade inferior ao permitido por lei é muito 

facilitado e que tal não se alterou com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de 

abril. Comprovando isso mesmo, uma proporção relevante de adolescentes e jovens declara 

conseguir adquirir bebidas alcoólicas à margem da lei. Não se observam também diferenças 

importantes na perceção de acesso a bebidas espirituosas e não espirituosas, ao contrário do 

que seria previsto de acordo com a lei.  
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03/2014 vs 03/2012-

 

quando questionados sobre as razões das 

nos dois anos de transição no que concerne à 

locais onde se pode 

rmente relevantes no domínio deste estudo, são mencionadas 

se de um argumento mais comum para justificar o 

cil os menores de idade 

adquirirem bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais. A noção geral manifestada 

pelos jovens entrevistados é que a aquisição de álcool por parte dos menores de idade 

ada. Uma boa parte dos entrevistados 

refere assistir com frequência a adolescentes muito novos a adquirir e consumir bebidas 

alcoólicas, nomeadamente à noite e em determinados estabelecimentos comerciais. 

cimentos todos vendem aos 16, todos. 

É comum ver menores a consumir, e muito triste. Aqui em Évora, quem anda a beber mais são as 

pessoas com menos de 18 anos, os gaiatos. Nós vamos ali à discoteca, e é rara a vez que lá 

se lá gaiatas com bebedeiras 

Não noto muito, eu acho que está igual ao ano passado. Pronto, se calhar cada vez vai 

has de 12 anos saem à noite e bebem, 

acho que cada vez é pior. Mas não há assim grande diferença desde o ano passado (16 anos, 

Em conclusão, a perceção geral entre os jovens entrevistados e inquiridos é que o acesso a 

bebidas alcoólicas por parte de adolescentes com idade inferior ao permitido por lei é muito 

i nº50/2013, de 16 de 

relevante de adolescentes e jovens declara 

Não se observam também diferenças 

e não espirituosas, ao contrário do 

78,5

13,8

7,7

19/24 anos 
(n=195)
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A informação analisada a propósito deste grupo de mediadores permite sugerir que estes 

atuam sobretudo no sentido da diminuição do impacto da alteração legislativa no consumo de 

álcool nos jovens. 

Componente II. Mediadores / Práticas jurídico

 

 
 

QUESTÕES DE PESQUISA 

Face ao período anterior à implementação da lei, que alterações ocorrer
ao cumprimento pelos estabelecimentos comerciais e pelos 

No estudo O Álcool e a Lei: 

profissionais inquiridos declararam que o seu estabelecimento comercial foi alvo de alguma 

fiscalização relacionada com a venda de bebidas alcoólicas

um quarto afirmou que apesar de não ter acontecido nos últimos 12 meses, o seu 

estabelecimento já tinha sido alvo de fiscalização anteriormente. Quase metade dos 

profissionais (44%) referiu que o seu estabelecimento nunca foi alvo de uma fiscalização deste 

tipo e 18% afirmaram não saber. 

Os profissionais dos bares 

últimos 12 meses. 

Fig. 12 – Ações de fiscalização relacionada com a venda de bebidas alcoólicas no estabelecimento
nos últimos 12 meses

Fonte: O

Inquiridos sobre alterações a nível da fiscalização no ano após a alteração legislativa, em 

comparação com o ano anterior, apenas 7,2% mencionam alterações, sendo estas 

sentido do aumento do número de fiscalizações. Os profissionais que referiram a

alterações exerciam funções em discotecas, bares e café. 
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A informação analisada a propósito deste grupo de mediadores permite sugerir que estes 

atuam sobretudo no sentido da diminuição do impacto da alteração legislativa no consumo de 

. Mediadores / Práticas jurídico – legais 

Ação 

Face ao período anterior à implementação da lei, que alterações ocorreram na ação fiscalizadora quanto 
ao cumprimento pelos estabelecimentos comerciais e pelos jovens consumidores? 

O Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais

profissionais inquiridos declararam que o seu estabelecimento comercial foi alvo de alguma 

fiscalização relacionada com a venda de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses.

que apesar de não ter acontecido nos últimos 12 meses, o seu 

estabelecimento já tinha sido alvo de fiscalização anteriormente. Quase metade dos 

que o seu estabelecimento nunca foi alvo de uma fiscalização deste 

% afirmaram não saber.  

profissionais dos bares foram os que em maior medida referiram esta experiência

Ações de fiscalização relacionada com a venda de bebidas alcoólicas no estabelecimento
últimos 12 meses,  por tipo de Estabelecimento Comercial (%) 

O Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais (2014)

Inquiridos sobre alterações a nível da fiscalização no ano após a alteração legislativa, em 

comparação com o ano anterior, apenas 7,2% mencionam alterações, sendo estas 

sentido do aumento do número de fiscalizações. Os profissionais que referiram a

funções em discotecas, bares e café.  
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não, mas já tinha sido anteriormente nunca foi não sei

as práticas envolvidas na aplicação da lei, designadamente a ação 
fiscalizadora e as práticas dos profissionais dos estabelecimentos comerciais e dos jovens

A informação analisada a propósito deste grupo de mediadores permite sugerir que estes 

atuam sobretudo no sentido da diminuição do impacto da alteração legislativa no consumo de 

 
Ação Fiscalizadora 

na ação fiscalizadora quanto 

 

Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais, apenas 13% dos 

profissionais inquiridos declararam que o seu estabelecimento comercial foi alvo de alguma 

nos últimos 12 meses. Cerca de 

que apesar de não ter acontecido nos últimos 12 meses, o seu 

estabelecimento já tinha sido alvo de fiscalização anteriormente. Quase metade dos 

que o seu estabelecimento nunca foi alvo de uma fiscalização deste 

esta experiência nos 

Ações de fiscalização relacionada com a venda de bebidas alcoólicas no estabelecimento, 

 

(2014) 

Inquiridos sobre alterações a nível da fiscalização no ano após a alteração legislativa, em 

comparação com o ano anterior, apenas 7,2% mencionam alterações, sendo estas mais no 

sentido do aumento do número de fiscalizações. Os profissionais que referiram a existência de 

11,1

33,3

44,4

11,1

roulotte (n=9)

não sei

as práticas envolvidas na aplicação da lei, designadamente a ação 
fiscalizadora e as práticas dos profissionais dos estabelecimentos comerciais e dos jovens 



  
Também na componente qualitativa d

fiscalização sobre os estabelecimentos em relação à venda de bebidas alcoólicas. Alguns 

estabelecimentos sofreram fiscalizações recentes, especialmente por parte da ASAE, e também 

rusgas da polícia, mas nem sempre

De acordo com os entrevistados, apenas um dos estabelecimentos onde trabalham foi alvo de 

coima por causa da venda de bebidas alcoólicas (dístico da lei afixado desatualizado)

Na questão do álcool nunca fo

ou menos por esta altura. Mas n

ao álcool. (25 anos, profissional de supermercado)

Já fomos alvo de fiscalização, diversas vezes. Inclusi

com uma situação por causa da Lei do Álcool, precisamente. Nós temos afixados os dísticos do 

álcool assim como os outros e na altura em que veio cá o fiscal, um polícia e mais alguém que 

não me lembro precisamente quem, 

estava afixado desde 2007 ou 97 e entretanto a lei mudou em 2013 ou não sei das quantas e 

nós tínhamos o dístico desatualizado. 

Por outro lado, no estudo 

probabilidade de serem identificados e alvo de sanções no decorrer do incumprimento da lei,   

os jovens inquiridos consideram mais provável sofrer consequências se for vendedor do que se 

for comprador: 69% considera provável ou muito provável se for vendedor, para 49% se for 

comprador.  

Analisando a informação por grupo etário, verifica

jovens tendem a apreciar que é provável/muito provável a ocorrência de consequências se o 

interlocutor for o vendedor. No entanto, se este for o comprador, a partir dos 16 anos 

inclusivamente é menos comum a ideia de que estas consequências são prováve

prováveis.  

Fig. 13 - Probabilidade de sofrer con
(vendedor/comprador) - Total de inquiridos e por grupos etários

No quadro dos consumidores recentes, em todos os grupos etários vigora a opinião de que 

é pouco provável/nada provável a ocorrência de consequências para o comprador, sendo 

esta perceção particularmente distinta da do total de inquiridos no grupo etário de
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Também na componente qualitativa do estudo, a opinião geral é de que não existe muita 

fiscalização sobre os estabelecimentos em relação à venda de bebidas alcoólicas. Alguns 

imentos sofreram fiscalizações recentes, especialmente por parte da ASAE, e também 

nem sempre relativas à prática de venda de álcool a menores de idade. 

De acordo com os entrevistados, apenas um dos estabelecimentos onde trabalham foi alvo de 

coima por causa da venda de bebidas alcoólicas (dístico da lei afixado desatualizado)

nunca fomos fiscalizados. Tive foi no ano passado aqui a ASAE, mais 

Mas não, nunca tive nenhuma fiscalização dessa parte, em relação 

(25 anos, profissional de supermercado) 

Já fomos alvo de fiscalização, diversas vezes. Inclusive, numa delas, estou neste momento 

com uma situação por causa da Lei do Álcool, precisamente. Nós temos afixados os dísticos do 

álcool assim como os outros e na altura em que veio cá o fiscal, um polícia e mais alguém que 

não me lembro precisamente quem, o dístico estava desatualizado. Digamos que o Decreto

estava afixado desde 2007 ou 97 e entretanto a lei mudou em 2013 ou não sei das quantas e 

nós tínhamos o dístico desatualizado. (49 anos, profissional de bar) 

o estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei, quando questionados 

obabilidade de serem identificados e alvo de sanções no decorrer do incumprimento da lei,   

consideram mais provável sofrer consequências se for vendedor do que se 

for comprador: 69% considera provável ou muito provável se for vendedor, para 49% se for 

Analisando a informação por grupo etário, verifica-se que, independentemente deste,

jovens tendem a apreciar que é provável/muito provável a ocorrência de consequências se o 

interlocutor for o vendedor. No entanto, se este for o comprador, a partir dos 16 anos 

inclusivamente é menos comum a ideia de que estas consequências são prováve

Probabilidade de sofrer consequências por incumprimento da Lei do Álcool, por interlocutor

Total de inquiridos e por grupos etários (%), 2014 

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

No quadro dos consumidores recentes, em todos os grupos etários vigora a opinião de que 

é pouco provável/nada provável a ocorrência de consequências para o comprador, sendo 

esta perceção particularmente distinta da do total de inquiridos no grupo etário de
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opinião geral é de que não existe muita 

fiscalização sobre os estabelecimentos em relação à venda de bebidas alcoólicas. Alguns 

imentos sofreram fiscalizações recentes, especialmente por parte da ASAE, e também 

à prática de venda de álcool a menores de idade. 

De acordo com os entrevistados, apenas um dos estabelecimentos onde trabalham foi alvo de 

coima por causa da venda de bebidas alcoólicas (dístico da lei afixado desatualizado). 

o ano passado aqui a ASAE, mais 

tive nenhuma fiscalização dessa parte, em relação 

ve, numa delas, estou neste momento 

com uma situação por causa da Lei do Álcool, precisamente. Nós temos afixados os dísticos do 

álcool assim como os outros e na altura em que veio cá o fiscal, um polícia e mais alguém que 

o dístico estava desatualizado. Digamos que o Decreto-Lei 

estava afixado desde 2007 ou 97 e entretanto a lei mudou em 2013 ou não sei das quantas e 

quando questionados sobre a 

obabilidade de serem identificados e alvo de sanções no decorrer do incumprimento da lei,   

consideram mais provável sofrer consequências se for vendedor do que se 

for comprador: 69% considera provável ou muito provável se for vendedor, para 49% se for 

se que, independentemente deste, os 

jovens tendem a apreciar que é provável/muito provável a ocorrência de consequências se o 

interlocutor for o vendedor. No entanto, se este for o comprador, a partir dos 16 anos 

inclusivamente é menos comum a ideia de que estas consequências são prováveis/muito 

ei do Álcool, por interlocutor 

 

No quadro dos consumidores recentes, em todos os grupos etários vigora a opinião de que 

é pouco provável/nada provável a ocorrência de consequências para o comprador, sendo 

esta perceção particularmente distinta da do total de inquiridos no grupo etário de 10-15 anos.  

19,8

40,1

28,3

11,8

19/24 
anos 

(n=212)

se comprador
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QUESTÕES DE PESQUISA 

Em que medida as práticas dos profissionais dos estabelecimentos de venda de álcool são conforme o 
legislado (idades mínimas legais, locais e horários)? 

Com que dificuldades se confrontam os funcionários/proprietários em cumprir a 

Em que medida os profissionais recebe

 

Como já referido, no estudo 

anos e 80% dos jovens de 16 anos, tomaram bebidas alcoólicas

outro lado, 78% dos jovens de 17 anos e 81% dos de 18 anos tomaram bebidas espirituosas

ano anterior. Por sua vez, aproximadamente metade 

adquiriram bebidas alcoólicas em bares neste período. Este é o 

estes jovens mais referem para a aquisição deste tipo de bebidas, mas são também 

mencionados diversos estabelecimentos adicio

Neste estudo, aproximada

ano anterior declara ter experienciado

estabelecimentos: recusa de venda ou confiscação de bebidas alcoólicas, inquiriçã

idade ou solicitação de cartão de identificação para vender bebidas alcoólicas.

mais experiência a este nível são os de 16/17 anos. 

solicitação de cartão de identificação para vender bebidas

mais citada pelos profissionais dos estabelecimentos comerciais.

Fig. 14 – Solicitação de cartão de identificação para vender bebidas alcoólicas
Total de inquiridos e consumidores recentes, globalmente 

Também os jovens entrevistados referem que o exercício do controlo sobre a idade é 

pouco implementado. 

Eu acho que continua a mesma facilidade, porque ninguém pergunta a identificação. Em 

bares é fácil comprar, é fácil. Mas, por exemplo, há bares que têm segurança à porta e, às 

vezes, até forçam um bocado, perguntam

a identificação e dá para passar. 

Já aconteceu eles pedirem a minha identificação à porta 

«está aqui»; tinha idade, posso entrar. Há umas que é a partir dos 18, outras a partir do
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Práticas dos estabelecimentos comerciais

Em que medida as práticas dos profissionais dos estabelecimentos de venda de álcool são conforme o 
legislado (idades mínimas legais, locais e horários)?  

Com que dificuldades se confrontam os funcionários/proprietários em cumprir a Lei do Álcool?

Em que medida os profissionais receberam informação/formação sobre a Lei do Álcool?

o estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei, 44% dos jovens inquiridos de 10

anos e 80% dos jovens de 16 anos, tomaram bebidas alcoólicas no ano anterior à inquirição

outro lado, 78% dos jovens de 17 anos e 81% dos de 18 anos tomaram bebidas espirituosas

Por sua vez, aproximadamente metade dos consumidores recentes 

adquiriram bebidas alcoólicas em bares neste período. Este é o tipo de estabelecimento que 

estes jovens mais referem para a aquisição deste tipo de bebidas, mas são também 

mencionados diversos estabelecimentos adicionais. 

proximadamente metade dos jovens que tomaram bebidas alcoólicas no 

ter experienciado neste período práticas de controlo por parte de 

estabelecimentos: recusa de venda ou confiscação de bebidas alcoólicas, inquiriçã

idade ou solicitação de cartão de identificação para vender bebidas alcoólicas.

mais experiência a este nível são os de 16/17 anos. Veja-se por exemplo os dados referentes à 

solicitação de cartão de identificação para vender bebidas alcoólicas, prática de controlo 

mais citada pelos profissionais dos estabelecimentos comerciais. 

Solicitação de cartão de identificação para vender bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses
Total de inquiridos e consumidores recentes, globalmente e por idade/grupo etário (%), 2014

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

Também os jovens entrevistados referem que o exercício do controlo sobre a idade é 

Eu acho que continua a mesma facilidade, porque ninguém pergunta a identificação. Em 

bares é fácil comprar, é fácil. Mas, por exemplo, há bares que têm segurança à porta e, às 

vezes, até forçam um bocado, perguntam-nos a identificação mas uma pessoa diz qu

a identificação e dá para passar. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

Já aconteceu eles pedirem a minha identificação à porta [de uma discoteca]

«está aqui»; tinha idade, posso entrar. Há umas que é a partir dos 18, outras a partir do
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Práticas dos estabelecimentos comerciais 

Em que medida as práticas dos profissionais dos estabelecimentos de venda de álcool são conforme o 

lcool? 

lcool? 

inquiridos de 10-15 

no ano anterior à inquirição. Por 

outro lado, 78% dos jovens de 17 anos e 81% dos de 18 anos tomaram bebidas espirituosas no 

consumidores recentes de 10-15 anos 

estabelecimento que 

estes jovens mais referem para a aquisição deste tipo de bebidas, mas são também 

que tomaram bebidas alcoólicas no 

de controlo por parte de 

estabelecimentos: recusa de venda ou confiscação de bebidas alcoólicas, inquirição sobre a 

idade ou solicitação de cartão de identificação para vender bebidas alcoólicas. Os jovens com 

se por exemplo os dados referentes à 

alcoólicas, prática de controlo 

nos últimos 12 meses 
e por idade/grupo etário (%), 2014 

 

Também os jovens entrevistados referem que o exercício do controlo sobre a idade é 

Eu acho que continua a mesma facilidade, porque ninguém pergunta a identificação. Em 

bares é fácil comprar, é fácil. Mas, por exemplo, há bares que têm segurança à porta e, às 

nos a identificação mas uma pessoa diz que não traz 

[de uma discoteca] e eu disse 

«está aqui»; tinha idade, posso entrar. Há umas que é a partir dos 18, outras a partir dos 16. É 

36,037,7

19/24 anos
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conforme a discoteca. A partir do momento em que lá estou dentro, já é mais fácil. Vou para lá, 

peço a bebida, ele dá-me e venho-me embora. Lá dentro já não pedem o bilhete de 

identidade (…) O controlo é feito à entrada. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Sim, assisto [a menores a comprar bebida alcoólicas]. Em supermercados vejo às vezes eles 

saírem de lá, isso é normal. Em bombas de gasolina, isso não, acho que não vendem. Tanto ao 

nível de álcool como de tabaco, nessas coisas eles são mais restritivos porque aquilo é mais 

controlado, a polícia passa sempre ali. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Por outro lado, no estudo O Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais, 

71% dos profissionais inquiridos declaram que o pedido de cartão de identificação é a prática 

que mais frequentemente utilizam para controlar a idade do cliente. Esta prática varia com o 

tipo de estabelecimento comercial, sendo, nesta amostra, os profissionais de cafés e roulottes os 

que menos se baseiam no pedido de cartão de identificação. 

A maioria dos profissionais inquiridos (69%) afirma não ter dificuldades em cumprir a lei no 

que respeita à idade mínima legal para venda de bebidas alcoólicas. Os que em maior medida 

referem dificuldades são os profissionais dos bares, discotecas e cafés, sendo as principais 

dificuldades mencionadas a identificação da idade, as estratégias dos menores em conivência 

com os maiores de idades, a falta de fiscalização, o desconhecimento da lei e os interesses 

comerciais. 

Também os profissionais entrevistados põem a tónica nas dificuldades do controlo da idade 

dos clientes, na medida em que, por um lado, nem sempre é fácil perceber a idade (ou seja, a 

admissão de que o pedido de cartão de identificação em caso de dúvida não é prática 

comum) e, por outro, devido às estratégias dos jovens para contornar a lei (ou seja, colocar o 

ónus nos jovens). A tendência geral parece ser a postura «eu cumpro, mas os outros não». No 

entanto, a maior parte dos entrevistados admite já ter sido enganada e ter vendido, 

involuntariamente, bebidas alcoólicas a menores de idade. 

Vemos alguns virem em grupo e normalmente aqueles que compram têm idade de 18 

anos. (23 anos, profissional de supermercado) 

Raramente aparecem menores a tentar comprar. Mas não quer dizer que não, que já não 

tenha acontecido e às vezes há pessoas de 16, 17 anos que, pronto, às vezes aparenta, às vezes 

as pessoas têm 16 ou 17 anos. Já pode ter acontecido aqui casos desses. (30 anos, profissional de bar) 

Cerca de 60% dos profissionais declararam já ter recebido informação sobre a Lei do Álcool 

e apenas um quinto (21%) já recebeu formação. No entanto, em parte dos casos, esta (in) 

formação ocorreu antes da alteração legislativa.  
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Fig. 15 – Informação/Formação 

Fonte: O

Tanto na componente quantitativa como na componente qualitativa, os profissionais de 

bombas de gasolina e de discotecas destacam

informação/formação sobre estas matérias.

Apesar do défice informativo e formativo, a maioria dos profissionais afirma não necessitar 

de informação e de formação específica sobre a Lei do Álcool: cerca de um terço (34%) dos 

profissionais expressaram necessidade de informação, e apenas um quarto (24%) necessidade 

de formação. Também alguns entrevistados sublinham a importância de ter acesso a mais 

informação sobre a lei vigente, enquanto outros afirmam não sentir essa necessidade. Em 

ambas as componentes, os profissionais dos cafés foram quem mais manifestou necessidade de 

informação e formação nesta matéria. 

Importa ainda referir, no que concerne a 

quase metade dos profissionais declarou ter havido práticas promocionais de bebidas 

alcoólicas no seu estabelecimento comercial nos últimos 

profissionais das discotecas e bares (contextos privilegiados de lazer e diversão juvenil). As 
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mediante a compra de um número mínimo de bebi

consumos nocivos e problemas associados), existindo referências a uma variedade de outras 
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O Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais (2014)

Tanto na componente quantitativa como na componente qualitativa, os profissionais de 

bombas de gasolina e de discotecas destacam-se como os que mais referiram ter recebido 

informação/formação sobre estas matérias. 

Apesar do défice informativo e formativo, a maioria dos profissionais afirma não necessitar 

de informação e de formação específica sobre a Lei do Álcool: cerca de um terço (34%) dos 

profissionais expressaram necessidade de informação, e apenas um quarto (24%) necessidade 

lguns entrevistados sublinham a importância de ter acesso a mais 

informação sobre a lei vigente, enquanto outros afirmam não sentir essa necessidade. Em 

ambas as componentes, os profissionais dos cafés foram quem mais manifestou necessidade de 

formação nesta matéria.  

Importa ainda referir, no que concerne a práticas promocionais de bebidas alcoólicas

uase metade dos profissionais declarou ter havido práticas promocionais de bebidas 

alcoólicas no seu estabelecimento comercial nos últimos 12 meses, e em particular os 

profissionais das discotecas e bares (contextos privilegiados de lazer e diversão juvenil). As 

são o tipo de promoção mais comum, bem como a redução de preços, sobretudo 

mediante a compra de um número mínimo de bebidas (duas práticas que incentivam os 

consumos nocivos e problemas associados), existindo referências a uma variedade de outras 

práticas promocionais. A maioria declarou não ter havido qualquer alteração no número de 

promoções nos últimos 12 meses comparativamente ao período de março de 2012 a março de 

, contrariamente à perceção de alguns jovens entrevistados.  
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Jovens 
 
QUESTÕES DE PESQUISA 

Em que medida os menores de 16 anos não tentarão adquirir bebidas alcoólicas? 

Em que medida os menores de 18 anos deixarão de tentar adquirir bebidas espirituosas? 

Que alterações ocorrerão na perceção da facilidade de acesso a bebidas alcoólicas? 

Desenvolverão os jovens mecanismos indiretos para terem acesso às bebidas alcoólicas (aquisição pela 
internet, por terceiros)? Em que medida?  

 

Como referido anteriormente, no estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei, aproximadamente 

metade dos consumidores recentes de 10-15 anos adquiriram bebidas alcoólicas em bares no 

período após a alteração legislativa, sendo por sua vez superiores as percentagens relativas aos 

jovens de 16-18 anos.  

Independentemente do tipo de bebida alcoólica e da idade/grupo etário, observa-se uma 

tendência para a manutenção da frequência de ingestão de bebidas alcoólicas entre os anos 

precedente e subsequente à alteração legislativa.  

Por sua vez, a perceção na facilidade de acesso manteve-se inalterada. A maioria 

declarou não ter percebido alterações, independentemente do tipo de bebida alcoólica e da 

idade/grupo etário.  

O acesso é igual, a vontade dos jovens é igual. (24 anos, sexo feminino, trabalhadora-

estudante) 

É a mesma facilidade. (14 anos, sexo feminino, estudante) 

 Muitos dos jovens entrevistados mencionam algumas práticas regularmente utilizadas para 

aceder a bebidas alcoólicas mesmo sem ter permissão para o mesmo em locais públicos ou 

abertos ao público. O principal mecanismo apontado consiste no recurso a amigos mais velhos 

para fazerem esta aquisição. Por outro lado, os jovens parecem conhecer quais são os 

estabelecimentos na sua localidade onde é menos provável serem interpelados a propósito da 

sua idade, deslocando-se a estes para a aquisição das bebidas. Finalmente, é de notar que um 

dos mecanismos apontados tem que ver com o recurso à aquisição que não envolve 

profissionais, isto é, através da utilização das caixas automáticas dos supermercados. 

Aquela lei do só se pode dar vodka a maiores de 18 anos… depois as pessoas encontram 

uma forma de contradizer a lei. Pedem a algum adulto para ir comprar, alguém mais velho para 

ir comprar. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Os miúdos, menores, costumam adquirir bebidas alcoólicas no café X. (14 anos, sexo feminino, 

estudante) 

Onde é mais fácil os menores terem acesso é no supermercado. Para já, vão passar na fila, 

a rapariga não vai reparar ou acho que não vai pedir nada e também tem aquelas máquinas 

automáticas. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

É de notar que para estes jovens o fator preço tem uma grande importância e parece 

ajudar a explicar algumas estratégias adotadas na aquisição e consumo de bebidas alcoólicas. 

Tendo como pano de fundo o cenário de crise económica que se vive a nível nacional, parece 

assistir-se, portanto, à implementação de estratégias comerciais – não só por parte de quem 

compra e consome, mas também por parte dos estabelecimentos comerciais que vendem. 

Às vezes, antes de sair, compro whisky no supermercado, que é mais barato. (17 anos, sexo 
masculino, estudante) 

No café X é onde a cerveja é mais barata: 60 cêntimos. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

É assim, aqui em Lisboa há duas possibilidades: no Bairro Alto não há só os bares, mas 

também há aquelas lojas que estão abertas até mais tarde. Mercearias e indianos. Eu acho que 
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é ilegal aquilo. Estão abertos até mais tarde e vendem de litro e são mais baratas. (23 anos, sexo 
masculino, estudante) 

[No último ano] tenho assistido [a promoções]. Especialmente nas «happy hours». Antes, 

uma «happy hour» era um motivo para toda a gente ir a um mesmo bar, durante essa hora. Hoje 

em dia, por exemplo no Bairro Alto, tem a Rua XXX (…), só há três bares e esses três bares têm 

«happy hour» durante a noite toda. Mudou este ano, sim. Como as pessoas também estão mais 

reticentes, com a crise não querem gastar tanto dinheiro, estão a promover mais que as pessoas 

bebam mais. Uma pessoa embriagada não vê quanto gasta. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Em conclusão, a partir dos dados recolhidos, não é possível afirmar que a entrada em vigor 

do Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril, tenha conduzido a um aumento das ações 

fiscalizadoras em matéria de álcool, nomeadamente venda de bebidas alcoólicas a menores 

de idade10. A perceção dos profissionais é que as ações de fiscalização não aumentaram com 

a implementação da nova legislação. Por sua vez, a perceção dos jovens é que as práticas de 

controlo por parte dos estabelecimentos comerciais não se intensificaram.  

É de notar a aparente contradição entre, por um lado, uma perceção por parte dos jovens 

de um fraco exercício de controlo dos estabelecimentos comerciais e, por outro, a maioria dos 

profissionais inquiridos referirem não terem problemas em cumprir a lei, isto apesar de cerca de 

40% declarar não ter recebido informação sobre esta. 

Por último, apesar da alteração legislativa, os jovens sem permissão legal continuam em 

grande medida a tentar adquiri bebidas alcoólicas, usando, se necessário, mecanismos 

indiretos. 

A análise dos fatores mediadores referentes a práticas jurídico-legais permite, deste modo, 

sugerir que estes exercem, no seu conjunto, uma influência essencialmente no sentido de 

minimizar o impacto da alteração legislativa nos padrões de consumo dos jovens. 

Componente III. Outros mediadores 

 

 
 
 
QUESTÃO DE PESQUISA 

De que forma estas variáveis se relacionam com os comportamentos em estudo? 

                                 
 

 Caraterísticas sociodemográficas 
 

No estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei, tendo em consideração a pertinência de 

determinadas idades/grupos etários em função das idades mínimas legais quanto à 

disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, foram inquiridos 

jovens de forma a estarem devidamente representados ambos os sexos e os seguintes 

idades/grupos etários em cada capital das NUT II: 10-15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos e 19 a 24 

anos. Estes jovens integram uma etapa do ciclo de vida particularmente marcada por vários 

períodos de transição com alterações do estilo de vida, que influenciam, segundo o discurso 

destes jovens, os seus padrões de consumo de bebidas alcoólicas. Por sua vez, as alterações do 

estilo de vida nesta etapa do ciclo de vida estão particularmente associadas ao reforço da 

                                                      
10 Importa referir que à data da conclusão do estudo, não existiam dados disponíves relativos a 2013 sobre os indicadores 
indiretos nesta matéria.   

Identificar variáveis individuais e sociais  
relacionadas com o consumo de álcool e com os efeitos da lei  
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socialização com os pares, assumindo assim os contextos de socialização e a pressão dos pares 

particular relevo. 

Tal é evidenciado na componente quantitativa do estudo – por exemplo, o aumento das 

frequências do consumo de bebidas alcoólicas e dos consumos nocivos com particular relevo 

dos 10-15 para os 16 anos e dos 18 para os 19-24, que correspondem ao aumento da frequência 

de saídas à noite e a entrada no contexto universitário, tal como é expresso pelos jovens 

entrevistados. 

Só [bebo álcool] quando saio à noite. De três em três semanas. Com amigos. (15 anos, sexo 
feminino, estudante) 

[Passei a consumir] mais quando vim para a faculdade. É o próprio ambiente académico 

que nos leva a isso. Um bocadinho. As festas, a Queima das Fitas e essas coisas nos levam… 

Essas festas patrocinadas por marcas de cerveja. E, lá está, por muito que uma pessoa tente 

afastar-se, querer ser… dizer que não vai beber, há sempre a pressão dos amigos. (23 anos, sexo 
masculino, estudante) 

No quadro dos profissionais dos estabelecimentos profissionais que participaram no estudo 

O Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais, cerca de metade (51%) são 

jovens adultos (20-34 anos), sendo nas discotecas que se verifica a maior proporção de 

profissionais desta faixa etária (65%). Por outro lado, quase metade (46%) dos profissionais 

inquiridos exerce a atual função entre 1 e 5 anos, sendo que são os profissionais das discotecas 

e dos bares que apresentam menor experiência e os dos cafés e supermercados os que estão 

há mais tempo na atual função.  

É possível que o perfil dos funcionários de bares e discotecas (locais onde os jovens mais 

adquirem bebidas alcoólicas) resulte de alguma rotatividade e sazonalidade que, na sua 

opinião, são características do sector. Tal coloca nos patrões e gerentes deste tipo de 

estabelecimentos comerciais um desafio acrescido quanto à responsabilidade de garantir a 

aplicação da lei, nomeadamente a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade, através 

da adequada informação e formação dos seus funcionários. 

 
Normas familiares e  rede social 

 

A questão das normas familiares, constitui-se também como um fator importante, 

nomeadamente através das práticas de consumo dos familiares e do exercício do controlo 

parental.  

No estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei e Álcool, 58% dos jovens declaram ter pelo menos um 

familiar com quem costumam conviver que toma bebidas alcoólicas em excesso e 47% pelo 

menos um familiar que se embriaga. Estas percentagens são superiores entre os consumidores 

recentes. Entre os que têm irmãos, quase metade (49%) declara que algum irmão toma bebidas 

alcoólicas, 23% que algum irmão bebe em excesso e 19% que algum irmão se embriaga. 

Por sua vez, alguns jovens entrevistados referiram que experimentaram a primeira bebida 

alcoólica (cerveja e vinho, sobretudo) num contexto familiar, geralmente com o pai ou o avô, 

ainda na infância, ou com irmãos mais velhos, na adolescência.  

Cerveja sempre bebia assim, com o meu pai ou às vezes davam-me para experimentar, 

quando era mais pequenino ou assim. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Sei lá, tipo quando tinha 5, 6 anos o meu avô dava-me aquele restinho de copo de vinho, 

mas isso não é nada. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Estava com o meu irmão e ele deu-me para eu provar e provei. E não gostei, nem sequer o 

bebi todo. Foi só mesmo um bocadinho. Foi horrível. [risos] (16 anos, sexo feminino, estudante) 
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Alguns jovens entrevistados referiram ainda a necessidade de um maior controlo parental 

no que respeita ao consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens adolescentes.  

Devia haver mais fiscalização porque hoje em dia os jovens estão a entrar nessa fase de 

beber e de sair miúdas de 14 anos e de 13 que entram nas discotecas. Devia haver mais 

fiscalização e também cuidado por parte dos pais, porque cada vez mais está a agravar. São 

muitos a ir por esse caminho. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

Enquanto o meu pai me disse «tu não bebes e não te quero a apanhar camadas», eu 

apanhava camadas em que eu chegava a casa e eles tinham que me pôr a dormir no quintal 

porque eu ia gregar o quarto todo, e dormi lá muitas noites lá ainda [risos], e, neste momento 

que ele me diz «ya, tu dormes no quintal e eu gozo contigo à pala disso», então eu já não tenho 

o mínimo interesse em chegar bêbedo a casa. Acho que os filhos funcionam sempre ao 

contrário do que os pais pedem. [risos]. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Considerando a particular importância da socialização com os pares nesta etapa do ciclo 

de vida, verificamos que no contexto dos pares, segundo as declarações dos jovens inquiridos, é 

de alguma forma comum o consumo de bebidas alcoólicas pelos amigos. 52% dos jovens 

inquiridos declaram que a maioria ou todos os amigos tomam bebidas alcoólicas, 25% que a 

maioria ou todos os amigos toma bebidas alcoólicas em excesso e 22% que esta proporção se 

embriaga. Estas percentagens são sempre superiores no grupo dos consumidores recentes. Por 

outro lado, é de destacar que apenas 23% referem que nenhum amigo toma bebidas 

alcoólicas em excesso e 28% que nenhum amigo se embriaga, sendo estas percentagens 

particularmente inferiores no grupo de consumidores recentes. 

A necessidade de ir de encontro às expetativas dos pares e a pressão destes são também 

assumidas no discurso dos jovens entrevistados. 

Eu acho que essa cena da pressão social está a ver-se muito é na nova geração, nos novos 
miúdos. Toda a gente tem que ser igual, toda a gente tem que fazer as mesmas coisas, para se 

enquadrar num grupo. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

 [A primeira vez que consumi bebidas alcoólicas] foi no ano passado, tinha 15 anos. Foi 

numa festa de anos, fomos sair à noite, fomos jantar e depois sair, e, não sei, estava toda a 

gente a beber, eu não bebi por obrigação nem porque alguém me disse «ah, se não beberes é 

isto ou aquilo». Não sei, foi numa de experimentar. Gostei, pronto, bebi mais, mas não exagerei 

nem nada [risos]. Foi vodka preta com sumo de laranja, foi qualquer coisa assim. E gostei, fiquei 

fã, normalmente é sempre isso que eu bebo [risos]. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Estava com os amigos e eles disseram «olha vamos beber uma cerveja», experimentamos 

todos e, pronto, foi a partir daí. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

É de notar que uma das pretensões da recente alteração legislativa em análise é, 

precisamente, o reforço da responsabilização de pais e dos pares relativamente à 

disponibilização e ao consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens menores. 

 
 
Conhecimentos e atitudes relativos à alteração legislativa 

Perceções sobre a ação fiscalizadora 
 

O conhecimento da legislação e a perceção de um ambiente de fiscalização eficaz são 

indissociáveis das atitudes face à lei e, em última análise, componentes essenciais para a 

assunção das responsabilidades legais e sociais por parte de todos. 

O estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei permite constatar a clara desinformação existente 

entre os jovens acerca da legislação vigente que regula a venda e consumo de bebidas 

alcoólicas em locais públicos. A maior parte dos jovens inquiridos (64%) até refere ter 



  
conhecimento da existência de alguma alteração legislativa neste domínio nos dois anos 

procedentes à data da inquirição,

Fig. 16– Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: ocorrência 
de alteração legislativa nos últimos 2 anos
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postos de abastecimento de combustível fora das localidades e da autoestrada e a existência 

de horários específicos em que é proibida a venda de bebidas alcoólicas 

desconhecidos e/ou mal assimilados pelos jovens inquiridos (74% e 82%, respetivamente).

No entanto, em relação à 

alcoólicas em locais públicos, 

inquiridos demonstrou saber a idade correta para a cerveja e bebidas espirituosas, sendo maior 

a dificuldade relativamente ao vinho. Os jovens parecem ter interiorizad

anos são idades de referência, fazendo

bebida alcoólica a que cada uma se aplica. 

conhecimento não está ainda totalmente assimilado e que

certa, os jovens dão sinais de incerteza, hesitação e confusão de conceitos.

Não sei bem. (12 anos, sexo feminino, estudante)

Acho que é 18 anos, acho eu, agora, não? 16? Ou é 16 e 18? Não me vem nada à 

cabeça, não sei. (16 anos, sexo feminino, estudante)

Acho que é aos 18. Não se pode vender a menores de 18 anos e não sei muito mais sobre 

a lei, não. (19 anos, sexo masculino, estudante)
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constatar um relativo desconhecimento acerca da legislação
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proibição de venda em máquinas automáticas, já constante no regime legal anterior, quase 
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Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

lguns aspetos legais em concreto – a proibição de venda de bebidas alcoólicas em 

postos de abastecimento de combustível fora das localidades e da autoestrada e a existência 

de horários específicos em que é proibida a venda de bebidas alcoólicas – são particularmente 

desconhecidos e/ou mal assimilados pelos jovens inquiridos (74% e 82%, respetivamente).

No entanto, em relação à idade mínima legal para consumir ou comprar bebid

alcoólicas em locais públicos, verifica-se um conhecimento maior. Cerca de metade dos 

inquiridos demonstrou saber a idade correta para a cerveja e bebidas espirituosas, sendo maior 

a dificuldade relativamente ao vinho. Os jovens parecem ter interiorizado que os 16 anos e os 18 

anos são idades de referência, fazendo, contudo, alguma confusão relativamente ao tipo de 

bebida alcoólica a que cada uma se aplica. As entrevistas realizadas revelam que este 

conhecimento não está ainda totalmente assimilado e que, mesmo quando dão a resposta 

certa, os jovens dão sinais de incerteza, hesitação e confusão de conceitos. 

(12 anos, sexo feminino, estudante) 

Acho que é 18 anos, acho eu, agora, não? 16? Ou é 16 e 18? Não me vem nada à 

anos, sexo feminino, estudante) 

Acho que é aos 18. Não se pode vender a menores de 18 anos e não sei muito mais sobre 
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Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais 
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aspetos particulares do atual regime legal: sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas 

nos postos de abastecimento de combustível nas autoestradas, uma das recentes alterações 

legislativas, a maioria (61%) referiu que era permitida a venda ou afirmou não saber; quanto à 

proibição de venda em máquinas automáticas, já constante no regime legal anterior, quase 
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conhecimento da existência de alguma alteração legislativa neste domínio nos dois anos 

parece ser bastante difuso. 

Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: ocorrência 
: Total de inquiridos e consumidores recentes, globalmente e por 
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metade (45%) declaram que não é proibida ou dizem não saber; cerca de um terço (34%) dos 

profissionais declarou não existir ou não saber de um horário específico para venda de bebidas 

alcoólicas.  

Fig. 17– Conhecimentos relativamente à alteração legislativa e restrições 

Fonte: O

Em relação àquela que será por muitos considerada a principal alteração constante no 

novo regime legal, com a particularização da idade mínima legal das bebidas espirituosas a 

subir dos 16 para os 18 anos e as não espirituosas a manterem
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venda e consumo da cerveja (69% e 64%), do vinho (60% e 56%) e das

e 85%), há uma bolsa relevante que responde de forma incorreta ou diz não saber

respostas incorretas indicia uma certa confusão decorrente desta particularização das bebidas 

espirituosas no universo das bebidas alcoólicas: 

superiores ao limite legal no caso da venda da cerveja e do

incorretas remeteram para os 18 anos) e idades inferiores ao limite legal no caso das bebidas 

espirituosas (a totalidade das respostas incorretas remeteram para os 16 anos).  

Quanto às perceções sobre a 

considera difícil ou muito difícil as entidades fiscalizadoras identificarem estabelecimentos que 

infringem a Lei do Álcool, e apenas um terço diz ser fácil ou muito fácil. Os profissionais das 

discotecas destacam-se no sentido da atribuição de maior grau de dificuldade e os das 

bombas de gasolina no sentido oposto. Já quan

estabelecimento comercial que infringe a Lei do Álcool ser alvo de sanções, a maioria dos 

profissionais considera ser provável / muito provável. 

É de notar que são os profissionais que mais declaram ter recebido (in)formação sobre a Lei 

do Álcool (bombas de gasolina), os que revelam melhor conhecimento sobre esta

perceção de uma maior eficácia da açã

práticas de venda de bebidas alcoólicas, seja através das suas declarações, seja através das 

perceções dos jovens inquiridos e entrevistados.
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claram que não é proibida ou dizem não saber; cerca de um terço (34%) dos 

profissionais declarou não existir ou não saber de um horário específico para venda de bebidas 

Conhecimentos relativamente à alteração legislativa e restrições aos locais e horários de venda

O Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais (2014)
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Em bombas de gasolina, isso não, acho que não vendem. Tanto 

de tabaco, nessas coisas eles são mais restritivos

passa sempre ali. (17 anos, sexo masculino, estudante)

Por sua vez, como referido anteriormente, 

e a Lei tendem a considerar que é mais provável a ocorrência de consequências do 

incumprimento da lei se o interlocutor for o vendedor do que se for o comprador

com a tendência geral dos jovens entrevistados colocarem 

a bebidas alcoólicas em quem vende e não em quem compra

desresponsabilização dos seus atos de incumprimento.

Eu acho bem [mais fiscalização]

nada porque, a partir do momento em que entra lá uma inspeção qualquer, quem leva a multa 

não somos nós, são eles. (16 anos, sexo masculino, estudante)

No entanto, o não cumprimento da lei pelos jovens não parece estar associado a uma 

atitude desfavorável a esta, poi

mínima legal em função do tipo de bebida ou mesmo a uma medida mais restritiva, de 

passagem da idade mínima legal para os 18 anos para 

alcoólicas.  

Acho que deve vir dos 16 e subir também para os 18. Pronto, só se pode conduzir a partir 

dos 18, só tem responsabilidade para conduzir a partir dos 18, acho que também só devem ter 

responsabilidade para beber a partir dos 18 anos. 

Também são particularmente sensíveis à questão da condução sob o efeito de álcool, 

sendo favoráveis a medidas que impliquem a redução do grau de alcoolémia para 

determinado tipo de condutores. Por outro lado, são particularmente desfavoráveis a medidas 

que limitem os patrocínios de eventos por parte da indústria do álcool e ao aumento do imposto 

sobre este. 

Fig. 18 - Atitudes face à disponibilização, venda e consumo de álcool

 
De uma forma global, com pequenas variações, as atitudes do

dos estudos Representações Sociais do Álcool. Inquérito à População Jovem Presente no Rock in 

Rio – Lisboa 2014 e Consumo, Representações e Perceções das Novas Substâncias Psicoati

entre Estudantes Universitários, 2014
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Em bombas de gasolina, isso não, acho que não vendem. Tanto ao nível de álcool como 

de tabaco, nessas coisas eles são mais restritivos porque aquilo é mais controlado, a polícia 

(17 anos, sexo masculino, estudante) 

Por sua vez, como referido anteriormente, os jovens inquiridos no estudo Os Jovens,

tendem a considerar que é mais provável a ocorrência de consequências do 

incumprimento da lei se o interlocutor for o vendedor do que se for o comprador

dos jovens entrevistados colocarem todo o ónus do acesso dos menores 

a bebidas alcoólicas em quem vende e não em quem compra, ou seja, a tendência para uma 

desresponsabilização dos seus atos de incumprimento. 

[mais fiscalização]. Quem não tem idade, não tem idade; não pode fazer 

, a partir do momento em que entra lá uma inspeção qualquer, quem leva a multa 

(16 anos, sexo masculino, estudante) 

No entanto, o não cumprimento da lei pelos jovens não parece estar associado a uma 

a esta, pois estes tendem a ser favoráveis à diferenciação da idade 

mínima legal em função do tipo de bebida ou mesmo a uma medida mais restritiva, de 

passagem da idade mínima legal para os 18 anos para o consumo de todas as bebidas 

16 e subir também para os 18. Pronto, só se pode conduzir a partir 

dos 18, só tem responsabilidade para conduzir a partir dos 18, acho que também só devem ter 

responsabilidade para beber a partir dos 18 anos. (18 anos, sexo masculino, estudante)

o particularmente sensíveis à questão da condução sob o efeito de álcool, 

sendo favoráveis a medidas que impliquem a redução do grau de alcoolémia para 

determinado tipo de condutores. Por outro lado, são particularmente desfavoráveis a medidas 

os patrocínios de eventos por parte da indústria do álcool e ao aumento do imposto 

Atitudes face à disponibilização, venda e consumo de álcool: jovens globalmente

Fonte: Os Jovens, o Álcool e a Lei (2014) 

global, com pequenas variações, as atitudes dos jovens inquiridos no âmbito 

Representações Sociais do Álcool. Inquérito à População Jovem Presente no Rock in 

Consumo, Representações e Perceções das Novas Substâncias Psicoati

entre Estudantes Universitários, 2014 vão no mesmo sentido. 
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ao nível de álcool como 

porque aquilo é mais controlado, a polícia 

Os Jovens, o Álcool 

tendem a considerar que é mais provável a ocorrência de consequências do 

incumprimento da lei se o interlocutor for o vendedor do que se for o comprador. Tal é coerente 

do acesso dos menores 

, ou seja, a tendência para uma 

. Quem não tem idade, não tem idade; não pode fazer 

, a partir do momento em que entra lá uma inspeção qualquer, quem leva a multa 

No entanto, o não cumprimento da lei pelos jovens não parece estar associado a uma 

s estes tendem a ser favoráveis à diferenciação da idade 

mínima legal em função do tipo de bebida ou mesmo a uma medida mais restritiva, de 

todas as bebidas 
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(18 anos, sexo masculino, estudante) 

o particularmente sensíveis à questão da condução sob o efeito de álcool, 

sendo favoráveis a medidas que impliquem a redução do grau de alcoolémia para 

determinado tipo de condutores. Por outro lado, são particularmente desfavoráveis a medidas 

os patrocínios de eventos por parte da indústria do álcool e ao aumento do imposto 
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Tendência similar é também 

Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais

passagem da idade mínima legal para os 18 anos para o consumo de todas as bebidas 

alcoólicas. 

 Fig. 19 - Atitudes face à disponibilização, venda e consumo de álcool

Fonte: O
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também evidenciada a nível dos profissionais do estudo

Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais, embora exista maior consenso 

idade mínima legal para os 18 anos para o consumo de todas as bebidas 

Atitudes face à disponibilização, venda e consumo de álcool: profissionais dos estabelecimentos 
comerciais (%), 2014 

O Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais (2014)

Perceções sobre o consumo de bebidas alcoólicas

s representações sobre o consumo de bebidas alcoólicas e aos 

riscos inerentes a esse consumo, as conclusões dos estudos Os Jovens, o Álcool e a Lei

a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais e Representações Sociais do Álcool. 

Inquérito à População Jovem Presente no Rock in Rio – Lisboa 2014 convergem

se um consenso generalizado relativo ao risco de conduzir um pouco embriagado

e à nocividade do consumo de bebidas alcoólicas, em pequenas quantidades e de vez em 

quando, por parte das grávidas e das crianças. Já no que respeita à nocividade do consumo 

de bebidas alcoólicas, em pequenas quantidades e de vez em quando, por parte dos 

adolescentes, o consenso é mais evidente entre os profissionais dos estabelecimentos 

comerciais do que entre os jovens inquiridos. Num segundo plano, destaca-se 

maioritário por parte dos jovens e dos profissionais inquiridos, a ideia de que 

e que o tratamento do alcoolismo não é fácil.  

o discurso dos jovens entrevistados, ressalta a ideia de que o álcool é uma 

substância perigosa, que acarreta riscos, sobretudo ao nível da saúde, podend

O álcool é perigoso, porque nós nos tornamos dependentes dele. (14 anos, sexo feminino, 

Beber álcool é perigoso. A nível de fígado, por exemplo. (20 anos, sexo feminino, estudante)

No entanto, estas representações e a aparente consciencialização dos riscos inerentes ao 

consumo de álcool, não parecem ser inibidoras das práticas de consumo, inclusive 

como já se viu, por parte destes jovens. Aliás, é de referir a este propósito que as razões 

14,3

34,0

42,9

15,5

25,8

53,1

44,8

75,5

73,5

30,9

65,3

10,2

35,1

27,6

25,8

26,8

22,4

18,8

26,8

75,5

0% 20% 40% 60%

Aumentar o imposto sobre as bebidas alcoólicas (n=98)

Proibir venda de bebidas alcoólicas nos estab. situados em locais 
portos/aeroportos em local acessib. a passageiros (n=97)

Proibir a venda de bebidas alcoólicas nos postos de abastecimento de 
combustível e máquinas automáticas (n=98)

Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de concertos 
e/ou festivais de música (n=97)

Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de eventos 
desportivos (futebol, corridas,…) (n=97)

Proibir venda de bebidas alcoólicas nos locais trabalho (n=98)

Baixar de 0.5 para 0.2 g/l o grau de alcoolémia permitido para os condutores em 

Baixar de 0.5 para 0.2 g/l o grau de alcoolémia permitido para os condutores 
profissionais  (n=98)

Baixar de 0.5 para 0.2 g/l o grau de alcoolémia permitido para os condutores com 
carta de condução há menos de 3 anos (n=98)

A idade legal do consumo de álcool variar consoante o tipo de bebida alcoólica 

A idade legal para o consumo de todas as bebidas alcoólicas passar dos 16 para 
os 18 anos de idade (n=98)

totalmente a favor/favor nem a favor nem contra contra/totalmente contra

evidenciada a nível dos profissionais do estudo Álcool e a Lei: 

maior consenso quanto à 

idade mínima legal para os 18 anos para o consumo de todas as bebidas 

profissionais dos estabelecimentos 

 

(2014) 

 
 

Perceções sobre o consumo de bebidas alcoólicas 

s representações sobre o consumo de bebidas alcoólicas e aos 

Os Jovens, o Álcool e a Lei, Álcool e 

Representações Sociais do Álcool. 

convergem no essencial.  

um pouco embriagado 

e à nocividade do consumo de bebidas alcoólicas, em pequenas quantidades e de vez em 

quando, por parte das grávidas e das crianças. Já no que respeita à nocividade do consumo 

ando, por parte dos 

adolescentes, o consenso é mais evidente entre os profissionais dos estabelecimentos 

se ainda com um 

, a ideia de que o álcool é 

o discurso dos jovens entrevistados, ressalta a ideia de que o álcool é uma 

substância perigosa, que acarreta riscos, sobretudo ao nível da saúde, podendo causar 

(14 anos, sexo feminino, 

(20 anos, sexo feminino, estudante) 

aparente consciencialização dos riscos inerentes ao 

inclusive das mais 

Aliás, é de referir a este propósito que as razões 

9,2

9,2

14,3

30,9

29,6

58,8

47,4

24,5

36,5

15,3

17,3

42,3

20,4

80% 100%

contra/totalmente contra



 
Estudo sobre a aplicação do Regime de disponibilização, venda e consumo 

de bebidas alcoólicas em locais públicos e locais abertos ao público 

   

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
 

53 

de saúde foram mencionadas de forma muito residual para justificar as alterações na 

frequência do consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens inquiridos. 

Por último, e em relação à perceção sobre os padrões de consumo de bebidas alcoólicas 

dos jovens portugueses, as conclusões dos estudos Os Jovens, o Álcool e a Lei e Álcool e a Lei: 

Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais convergem no essencial.  

Tanto os próprios jovens como os profissionais dos estabelecimentos comerciais que 

vendem bebidas alcoólicas são da opinião que o consumo juvenil de álcool é muito elevado e 

generalizado, assistindo-se à tendência de consumos cada vez mais precoces, o que é 

realçado como um problema social. 

Pessoas do secundário, agora até mais cedo estão a começar a consumir álcool, agora 

até pessoas do 8º ano já experimentaram. Quando eu no 8º ano nem nunca tinha pensado que 

iria começar a beber assim. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

É cada vez mais exagerado. Chega a ser ridículo. Por exemplo, não só na Queima, quando 

se vai sair, já cheguei a ver, tipo, miúdas e miúdos, de 13, 14 anos, esticados. (20 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Eu acho que os jovens consomem demasiado álcool hoje em dia. Os jovens mais novos a 

partir dos 14, 16 anos já começam a ingerir algumas bebidas alcoólicas. Por amigos ou porque o 

pai também bebe, vai se metendo cada vez mais novos, aqui em Faro. (35 anos, profissional de café) 

No entanto, os jovens entrevistados tendem a ter um discurso que enfatiza um padrão de 

consumo próprio marcado pela moderação e recusa de excessos e abusos, algo que não 

reconhecem à juventude em geral e por vezes até aos próprios amigos. 

A quantidade está por definir mas também chega aquele ponto em que acho que não 

vou beber mais, não bebo. Bebo duas cervejas e pronto, normalmente. (15 anos, sexo feminino, 

estudante) 

Os meus amigos, eu falo pelos meus amigos, bebem imenso! Mesmo imenso. Não sei, 

pensam que se vão divertir mais. E acabam por não se divertir. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

No âmbito dos estudos citados, de acordo com inquiridos e entrevistados, o padrão de 

consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens e os problemas associados, de uma forma 

geral, não sofreram grandes alterações no último ano. Neste sentido, entre os jovens e os 

profissionais dos estabelecimentos comerciais, claramente não há a perceção que o Decreto-

Lei nº50/2013, de 16 de abril, tenha conduzido a uma redução dos consumos de álcool, 

nomeadamente de bebidas espirituosas nos menores de 18 anos. 

Em conclusão, a informação recolhida a propósito deste grupo de mediadores é indicativa 

de que, globalmente, atuam no sentido da diminuição do impacto da alteração legislativa nos 

padrões de consumo dos jovens. Há, no entanto, algumas exceções a apontar.  

A rotatividade e a reduzida experiência na função, quando aliadas a um défice de 

informação/formação e consequente desconhecimento da legislação por parte dos 

profissionais, bem como a perceção da improbabilidade de fiscalização, comprometem o 

exercício do controlo do acesso a bebidas alcoólicas por parte jovens e, deste modo, o efeito 

da legislação nos seus padrões de consumo. No entanto, é de destacar a tendência para estes 

profissionais considerarem nocivo o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes, para 

assumirem que serão alvo de sanções uma vez identificado o incumprimento, bem como a sua 

atitude favorável a medidas mais restritivas no que concerne à idade mínima legal para acesso 

a bebidas alcoólicas em locais públicos como fontes de influência em sentido contrário. 

No que aos jovens diz respeito, as normas sociais quanto ao consumo de álcool, as suas 

noções de risco para a saúde em adolescentes, o seu desconhecimento da legislação e a ideia 

de que é pouco provável serem eles próprios fiscalizados, são contrários a uma redução do 

consumo de bebidas alcoólicas. É, no entanto, de destacar, por outro lado, que são 
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tendencialmente favoráveis a esta legislação no que concerne à idade mínima legal ou mesmo 

quanto a medidas mais restritivas. 

 

 

 
 
 
 
QUESTÃO DE PESQUISA 

De que forma outras medidas legislativas/regulamentares no domínio do álcool aplicadas 
concomitantemente à alteração legislativa em análise se relacionam com os comportamentos em estudo? 

Ocorreram alterações nos preços e nas estratégias de marketing relativas a bebidas alcoólicas? 

De que forma estas variáveis se relacionam com os comportamentos em estudo? 

 

Concomitantemente às alterações legislativas produzidas pelo Decreto-Lei n.º 50/2013, de 

16 de abril, verificaram-se ainda, em 2013, alterações em matéria da condução sob o efeito do 

álcool (Código da Estrada - Lei n.º 72/2013, de 3 de Setembro, com entrada em vigor a 1 de 

janeiro de 2014).  

No que respeita à condução sob o efeito do álcool, observou-se uma redução do limite 

permitido da taxa de álcool no sangue de 0,5g/l para 0,2g/l para os condutores de pesados de 

passageiros ou de mercadorias ou de transporte de mercadorias perigosas, de veículos de 

socorro ou de serviço urgente, de transporte coletivo de crianças e de jovens até aos 16 anos, 

de táxi e para os condutores em regime probatório.  

Também se agravaram as sanções a aplicar em relação à condução sob o efeito do 

álcool: em caso de transgressão respeitante à taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 

g/l e inferior a 0,8 g/l a coima é agora entre €250 e €1250 e a sanção acessória a de inibição de 

conduzir. Caso a taxa seja igual ou superior a 0,8 g/l e inferior a 1,2 g/l ou, sendo impossível a 

quantificação daquela taxa e/ou o condutor for considerado influenciado pelo álcool em 

relatório médico ou ainda se conduzir sob influência de substâncias psicotrópicas, a coima será 

entre €500 e €2500 e a sanção acessória a de inibição de conduzir (Artigo 81.º da Lei n.º 72/2013, 

de 3 de Setembro). 

Com estas alterações em matéria da condução sob o efeito do álcool pretende-se reduzir 

o número de acidentes de viação relacionados com condução sob o efeito de álcool, um dos 

efeitos também previsto com o tipo de medidas incluídas no Decreto-lei nº 50/2013, de 16 de 

abril.  

Por outro lado, uma vez que quaisquer alterações no preço ou nas estratégias de 

marketing poderão ter implicações nos resultados da alteração legislativa em análise (há 

evidência de que o aumento do preço das bebidas alcoólicas se relaciona com uma 

diminuição do seu consumo e de que o marketing tem um efeito importante nas normas sociais 

relativas ao consumo e também no próprio preço das bebidas alcoólicas) houve a 

preocupação de perceber se estes fatores tinham sido alvo de medidas regulamentares no 

período em questão.   

Em matéria de preços das bebidas alcoólicas, as alterações verificadas nos anos 2012 e 

2013 não se mostraram significativas (Tabela 1). De mencionar que a evolução dos preços tem 

em conta as orientações e regras de tributação do Código dos Impostos Especiais de Consumo 

(CIEC – Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho), em particular no que se refere ao Imposto sobre 

o Álcool e as Bebidas Alcoólicas, sendo este sujeito a revisão anual conforme a Lei do 

Orçamento do Estado. 

Identificar variáveis estruturais  
relacionadas com o consumo de álcool e com os efeitos da lei  
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Também a nível da regulação/regulamentação do marketing não se verificou nenhuma 

alteração particular no período em análise. Com efeito, desde 2010, que se constata uma 

preocupação acrescida em matéria de comunicação comercial e publicidade de bebidas 

alcoólicas, destacando-se a produção, pelo ICAP – Instituto Civil da Autodisciplina da 

Comunicação Comercial, de Códigos de Conduta sobre esta matéria, a saber: Código de 

Conduta em Matéria de Publicidade e outras formas de Comunicação Comercial (em vigor 

desde março de 2010 e revisto em 2014), Código de Auto-Regulação da Comunicação 

Comercial em Matéria de Bebidas Alcoólicas – Vinho e Bebidas Espirituosas (em vigor desde 

julho de 2014) e Código de Auto-Regulação em Matéria de Comunicação Comercial de 

Alimentos e Bebidas dirigida a Crianças (de março de 2010). 

Apesar de não ter havido alterações regulamentares a nível dos preços e do marketing, 

concomitantes à alteração legislativa em análise, importa referir que estes são também 

potencialmente influenciados por medidas adotadas pelos atores económicos, e que, tal como 

referido anteriormente, os resultados dos estudos realizados – Os Jovens, o Álcool e a Lei e O 

Álcool e a Lei: Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais – apontam para que o fator preço 

é de extrema importância nas estratégias de aquisição e consumo por parte dos jovens e que, 

no atual cenário de crise económica se assiste à implementação de estratégias de marketing, 

como as happy hours e outras reduções de preços, que em última análise poderão ter 

influência contrária aos efeitos pretendidos com as alterações legislativas produzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril.  
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Para refletir… 
 

Os resultados do estudo Os Jovens, o Álcool e a Lei evidenciam não terem ocorrido 

alterações relevantes no padrão de consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens e nos 

problemas associados, no ano após a alteração legislativa, em relação ao ano anterior a esta.  

A tendência é para a manutenção da frequência dos consumos. A proporção de jovens 

que refere que a sua frequência de consumo no último ano foi inferior à do ano anterior é 

sempre menor que as relativas à manutenção ou aumento desta para as bebidas espirituosas e 

não espirituosas (exceto cerveja, em que predominou o aumento e não a manutenção ainda 

que com uma diferença reduzida), sucedendo o mesmo relativamente aos três padrões de 

consumo nocivo analisados.  

As evoluções percebidas pelos jovens que reconhecem ter tido problemas relacionados 

com o consumo de álcool no último ano dependem do problema em causa, sendo de 

destacar, por um lado, as referências quanto ao aumento das situações de sexo desprotegido 

depois de tomar bebidas alcoólicas e de coma alcoólico e, por outro, as referências à 

diminuição das situações de assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico e de deslocação a 

serviços de urgência/hospitalizações. 

Por sua vez, o número de situações de perigo relacionadas com o consumo de álcool por 

parte de criança/jovem e comunicadas às CPCJ não registou alterações entre 2012 e 2013. No 

ambulatório da rede pública de tratamento, aumentou o número de novos utentes tanto no 

grupo de 15-19 anos como no de 20-24 anos que iniciaram tratamento devido ao consumo de 

álcool, sendo no entanto de assinalar a diminuição de utentes readmitidos com 20-24 anos. 

Também no plano ambiental, não se verificaram mudanças na disponibilidade e 

acessibilidade de bebidas alcoólicas no ano após a alteração legislativa, em comparação 

com o ano precedente. No ano anterior à inquirição (subsequente à alteração legislativa), 

quase metade dos jovens inquiridos de 10-15 anos e quatro quintos dos jovens de 16 anos 

tomaram bebidas alcoólicas. Por outro lado, cerca de quatro quintos dos jovens de 17 anos e 

de 18 anos tomaram bebidas espirituosas. Os locais onde é mais frequente adquirirem bebidas 

alcoólicas são os bares e as discotecas e, num segundo patamar, cafés ou supermercados. É de 

notar que cerca de um terço dos consumidores recentes refere que adquiriu bebidas alcoólicas 

em casa.  

A maioria dos jovens declarou não ter percebido alterações, independentemente do tipo 

de bebida alcoólica e da idade/grupo etário, sendo as proporções dos que referem um 

aumento da facilidade de acesso sempre superiores às dos que mencionam uma diminuição 

desta. Em particular, os jovens de 16 anos são os que mais mencionam um aumento da 

facilidade de acesso, independentemente do tipo de bebida alcoólica. É de notar que 

também as razões de acessibilidade foram mencionadas de forma muito residual para justificar 

as alterações na frequência do consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens inquiridos.  

Também a nível do volume de vendas não se verificaram alterações nas quantidades do 

total de bebidas alcoólicas vendidas em Portugal, verificando-se no entanto evoluções 

diferentes consoante a bebida, como por exemplo, a diminuição no caso da cerveja e o 

aumento em relação vodka, uma das bebidas espirituosas preferencialmente consumida pelos 

jovens.  

Em relação às práticas envolvidas na aplicação da lei, designadamente a ação 

fiscalizadora e as práticas dos profissionais dos estabelecimentos comerciais e dos jovens, os 

resultados dos estudos realizados – Os Jovens, o Álcool e a Lei e Álcool e a Lei: Profissionais dos 
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Estabelecimentos Comerciais –, apontam de um modo geral, para uma perceção geral de uma 

aplicação deficitária da lei pelos diversos atores e de uma certa desresponsabilização no seu 

(in) cumprimento, como aliás se pode verificar pela proporção considerável de jovens inquiridos 

com idade inferior a 16 anos que adquiriu e tomou bebidas alcoólicas nos 12 meses seguintes à 

alteração legislativa.  

Quanto à ação fiscalizadora, a opinião geral dos profissionais dos estabelecimentos 

comerciais é de que não existe muita fiscalização em relação à venda de bebidas alcoólicas, e 

a grande maioria declarou não ter havido alterações no número de fiscalizações após a 

alteração legislativa. Por sua vez, os jovens consideram mais provável sofrer consequências no 

decorrer do incumprimento da lei se for vendedor do que se for comprador e no quadro dos 

consumidores recentes, em todos os grupos etários vigora a opinião de que é pouco 

provável/nada provável a ocorrência de consequências para o comprador. A tendência geral 

dos jovens entrevistados é também a de colocarem todo o ónus do acesso dos menores a 

bebidas alcoólicas em quem vende e não em quem compra, ou seja, para uma 

desresponsabilização dos seus incumprimentos. 

A perceção de um ambiente de fiscalização pouco eficaz quer por parte dos jovens quer 

dos profissionais parece potenciar o incumprimento da lei.  

Apesar de apenas cerca de metade dos jovens consumidores menores de idade declarar 

ter-lhes sido solicitado alguma vez cartão de identificação na aquisição de bebidas alcoólicas, 

a maioria dos profissionais afirmam que esta é a prática mais frequente para controlar a idade 

do cliente e dizem não ter dificuldades em cumprir a lei neste aspeto. As declarações sobre esta 

prática e sobre as dificuldades no controlo da idade variam com o tipo de estabelecimento 

comercial, sendo, nesta amostra, os profissionais dos bares, discotecas e cafés (locais onde os 

jovens mais adquirem bebidas alcoólicas) os que em maior medida referem dificuldades.  

As principais dificuldades mencionadas são a identificação da idade por nem sempre ser 

fácil perceber a idade (a admissão de que o pedido de cartão de identificação em caso de 

dúvida não é prática comum), as estratégias dos menores em conivência com os maiores de 

idade, a falta de fiscalização, o desconhecimento da lei e os interesses comerciais (colocar 

também o ónus nos outros atores).  

Também os jovens entrevistados mencionam, como principal mecanismo para aceder a 

bebidas alcoólicas sem ter permissão para tal, o recurso a amigos mais velhos. Por sua vez, 

parecem conhecer quais são os estabelecimentos na sua localidade onde é mais fácil essa 

aquisição, sendo também referida a utilização das caixas automáticas dos supermercados e a 

aquisição em casa. Para estes jovens o fator preço tem uma grande importância e parece 

ajudar a explicar algumas estratégias adotadas na aquisição e consumo de bebidas alcoólicas. 

Tendo como pano de fundo o cenário de crise económica que se vive a nível nacional, parece 

assistir-se, à implementação de estratégias comerciais – não só por parte de quem compra e 

consome, mas também por parte dos estabelecimentos comerciais que vendem (práticas 

promocionais, designadamente as happy hours e outras reduções de preços).  

Apesar de o conhecimento da lei se configurar como essencial para as boas práticas dos 
estabelecimentos comerciais, verifica-se um défice informativo/formativo e um 
desconhecimento generalizado – mais nítido no caso dos jovens, mas também aplicável aos 
profissionais dos estabelecimentos comerciais. Uns e outros expressaram um considerável 
desconhecimento das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril, sendo 
mais acentuado nos jovens, com uma noção difusa sobre medidas particulares daquele, e 
inclusive, uma certa confusão decorrente da particularização da idade mínima legal para 
venda/consumo das espirituosas no universo das bebidas alcoólicas (entre os 16 e os 18 anos em 
relação ao tipo de bebidas). 
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O conhecimento da legislação e a perceção de um ambiente de fiscalização eficaz são 

indissociáveis das atitudes face à lei e, em última análise, componentes essenciais para a 

assunção das responsabilidades legais e sociais por parte de todos.   

Apesar da perceção de um ambiente de fiscalização pouco eficaz e de alguns 

incumprimentos da lei a par de uma certa desresponsabilização, tal não parece estar associado 

a uma atitude desfavorável à lei.  

Com efeito, tanto os jovens como os profissionais parecem defensores de uma maior 

visibilidade nas ações de fiscalização e controlo, por forma a dificultar o acesso de menores às 

bebidas alcoólicas, algo que consideram ser hoje uma realidade generalizada. Nesse sentido, 

são favoráveis à implementação de medidas mais restritivas, sobretudo em relação aos 

menores de idade. Estes tendem também a ser favoráveis à diferenciação da idade mínima 

legal em função do tipo de bebida ou mesmo a uma medida mais restritiva, de passagem da 

idade mínima legal para os 18 anos para o consumo de todas as bebidas alcoólicas. Tendência 

similar é também evidenciada entre os profissionais dos estabelecimentos comerciais, embora 

exista entre estes maior consenso quanto à passagem da idade mínima legal para os 18 anos 

para o consumo de todas as bebidas alcoólicas.  

Já no que concerne ao consumo de álcool, existe um consenso por parte dos jovens e dos 

profissionais dos estudos, de que o álcool é uma droga, que o seu consumo pode ser perigoso e 

criar dependência, e que o tratamento do alcoolismo não é fácil.  

Também sobressai uma aparente consciencialização dos riscos inerentes ao consumo de 

álcool por parte dos jovens, o que não parece inibir as práticas de consumo, inclusive as mais 

nocivas, por parte destes jovens. A este propósito, é de referir que as razões de saúde foram 

mencionadas de forma muito residual para justificar as alterações na frequência do consumo 

de bebidas alcoólicas por parte dos jovens inquiridos.  

Por fim, mas não menos importante, no que diz respeito às normas familiares e à rede social, 

apesar do reforço da responsabilização de pais e pares ser uma das pretensões da referida 

alteração legislativa, constata-se que cerca de metade dos jovens inquiridos afirmou ter pelo 

menos um familiar com quem costumam conviver que toma bebidas alcoólicas em excesso 

e/ou que se embriaga, sendo que é bastante mais comum o consumo de bebidas alcoólicas 

por parte da sua rede de amigos.  

Vários jovens entrevistados referiram que experimentaram a primeira bebida alcoólica 

(cerveja e vinho, sobretudo) num contexto familiar, geralmente com o pai ou o avô, ainda na 

infância, ou com irmãos mais velhos, na adolescência. Os jovens tendem a salientar a pressão 

social que existe para se iniciar o consumo de álcool e a necessidade de ir ao encontro às 

expetativas dos pares.  

De acordo com as declarações dos jovens, a sua relação com o álcool é sobretudo 

instrumental e o consumo de bebidas alcoólicas consiste essencialmente num fenómeno de 

grupo, pelo que deve ser enquadrado no plano social. 

Para jovens e os profissionais o consumo juvenil de álcool é muito elevado e generalizado, 

assistindo-se à tendência de consumos cada vez mais precoces, o que é elevado à categoria 

de problema social.  

Em síntese, a informação descrita permite sugerir que os mediadores – comportamentos 

dos jovens e ambientais – não configuram mudanças favoráveis a uma alteração em 

indicadores de efeitos nocivos do consumo de álcool. Por sua vez, de uma forma geral, 

praticamente todas as variáveis mediadoras da relação entre lei e o comportamento dos jovens 

que foram consideradas neste estudo – ambientais, práticas jurídico-legais, individuais, sociais e 

estruturais – não são favoráveis a um impacto desta alteração legislativa na diminuição do 
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consumo de bebidas alcoólicas e padrões de consumo nocivo no reduzido período de tempo 

considerado. 

Em conclusão, e a jeito de recomendações, importa: 

√ Implementar medidas mais restritivas, nomeadamente no que toca ao acesso a bebidas 

alcoólicas por parte de menores de idade, que contam com o apoio expresso de jovens e 

profissionais dos estabelecimentos comerciais. 

√ Criar condições favoráveis para que o pedido de cartão de identificação se torne uma 

prática interiorizada e obrigatória em caso de dúvida da idade ou estado de embriaguez do 

cliente; 

√ Garantir o aumento e a visibilidade de ações de fiscalização junto de estabelecimentos 

comerciais que vendam bebidas alcoólicas, nomeadamente relacionadas com a questão da 

aquisição de álcool por parte de menores de idade. Pela sua especificidade, destaca-se a 

necessidade de maior fiscalização junto de supermercados e hipermercados; 

√ Acompanhar as alterações legislativas com campanhas de informação e divulgação, 

junto dos jovens, profissionais e pais, por forma a potenciar o conhecimento e interiorização do 

estipulado por lei e, consequentemente, a sua aplicação; 

√ Reforçar e investir em estratégias preventivas e dissuasoras do consumo precoce e do 

consumo nocivo, nomeadamente em contextos de diversão dirigidas a adolescentes e 

profissionais dos estabelecimentos, por forma a aumentar e garantir a interiorização de 

perceções de risco; 

√ Privilegiar / investir em estratégias de redução de riscos e minimização de danos em 

contextos de diversão noturna, nomeadamente tendo como alvo jovens que estão a iniciar o 

consumo de bebidas alcoólicas; 

 √ Por último, e essencial, fazer um sério investimento educativo na responsabilização de 

todos os atores, num pressuposto que é a mudança de mentalidades que conduz à alteração 

dos comportamentos.  

A aposta deverá ser claramente na mudança de mentalidades, tendo em conta que o 

consumo de álcool por parte dos jovens deve ser visto como um fenómeno social e, portanto, 

intrinsecamente relacionado com múltiplas dimensões.  
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Lista de Siglas 

 

 

ANRS - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

ARS - Administração Regional de Saúde 

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar 

CNPCJR - Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco 

CPCJ - Comissão de Proteção das Crianças e Jovens  

ICAP – Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial  

INE - Instituto Nacional de Estatística 

INMLCF - Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

 

 

 

 


