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Sumário Executivo 

O presente estudo é parte integrante de um Programa de Estudos sobre a Aplicação do 
Regime de Disponibilização, Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas em Locais Públicos e 
Locais Abertos ao Público que visa concretizar o definido em sede preambular e o instituído no 
artigo 12º do Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril, isto é, «a avaliação dos padrões de consumo 
de álcool, por jovens em geral e por adolescentes em especial». 

Tem como principal objetivo a caracterização de padrões de consumo de bebidas 
alcoólicas em jovens, com o enquadramento da alteração legislativa mencionada. Como tal, 
procura disponibilizar alguns indicadores relativos às alterações ocorridas nestes padrões de 
consumo no período posterior à aprovação da lei, segundo a perceção dos participantes no 
estudo. Adicionalmente, de forma a contribuir para uma leitura mais compreensiva destes, inclui 
informação sobre fatores que se constituem como mediadores da produção de resultados, 
designadamente a aplicação da lei e os conhecimentos/atitudes dos jovens face a esta. 

O estudo, de tipo misto, inclui uma componente quantitativa (pesquisa por inquérito através 
de questionário de autopreenchimento) e uma componente qualitativa (através de entrevistas 
semiestruturadas), reunindo, a primeira, informação quanto a 1 501 jovens e, a segunda, 
relativamente a 25. Ambas foram aplicadas em maio de 2014, isto é, um ano após a publicação 
da alteração legislativa, nas cinco capitais das NUT II. 

A partir da integração da informação relativa a ambas as componentes, é possível afirmar 
que o consumo de bebidas alcoólicas é bastante evidente entre os jovens que participaram 
neste estudo, sendo, nos últimos 12 meses (maio/2013 a maio/2014), mais comum e frequente à 
medida que a idade avança, sobretudo a partir dos 16 anos à data da inquirição (ou seja, 15 a 
16 anos, no período a que reporta a informação sobre o consumo), mas com prevalências 
muito relevantes entre os jovens de 10-15 anos, isto é, em idades em que não é legalmente 
permitida a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou 
abertos ao público. É de notar como a prevalência e a frequência da ingestão de bebidas 
alcoólicas (independentemente de serem ou não espirituosas) e de consumos nocivos (beber 
até ficar «alegre», «binge» e embriaguez severa) sofre um aumento particularmente expressivo 
na transição entre os 10-15 e os 16/17 anos, período de referência para a permissão de 
disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas não espirituosas em locais públicos. 

Este consumo, nomeadamente no que diz respeito a práticas mais nocivas, está bastante 
presente tanto na esfera familiar como no grupo de pares, esferas com um elevado potencial 
de influência nas ideias e comportamentos ao longo do desenvolvimento. Como refere 
praticamente metade dos jovens, «o álcool está na moda». 

As bebidas mais consumidas nos últimos 12 meses são a cerveja e as bebidas espirituosas, 
sendo a primeira ingerida com maior regularidade e a segunda por um maior número de jovens. 
A frequência mais comum de ingestão destas bebidas consiste em 1 a 3 vezes por mês, o que 
provavelmente coincide com a frequência de eventos sociais com outros jovens, uma vez que 
a ingestão de bebidas alcoólicas é assumida por estes como parte integrante destes eventos e 
potenciadora da diversão. 



 

 
 

Com efeito, no último ano, os locais mais frequentes de aquisição de bebidas alcoólicas são 
contextos de convivialidade (bares, discotecas, cafés), sendo a ingestão de cerveja mais 
transversal a vários contextos, enquanto a de vinho parece estar mais associada a jantares e a 
de bebidas espirituosas a saídas à noite.  

O início do consumo de bebidas alcoólicas tende a ser precoce e abaixo da idade mínima 
legal, sobretudo entre os 13 e os 15 anos, sendo assumido pelos jovens como uma experiência 
natural, isto é, expectável para um jovem. Contudo, esta é amiúde caracterizada como 
desagradável, sendo necessária alguma persistência no consumo para a aquisição do gosto. 
Com efeito, a noção de que a relação com as bebidas alcoólicas se constitui como um 
processo de aprendizagem está muito presente no discurso dos jovens entrevistados, 
designadamente no que diz respeito à ingestão de bebidas com o objetivo de ficar «alegre» 
mas sem ficar «embriagado» ou, mais grave ainda, «em coma alcoólico». Tanto a «embriaguez» 
como o «coma alcoólico» são considerados como efeitos indesejados, não só pela experiência 
desagradável, mas também por prejudicarem a diversão. 

Deste modo, destaca-se a perceção de que são os jovens mais novos e inexperientes que 
mais experienciam estes estados mais avançados de nocividade na ingestão de bebidas 
alcoólicas. Com efeito, na componente quantitativa verifica-se como a frequência de 
consumos nocivos é superior nos consumidores recentes de 16/17 anos, enquanto, apesar de 
serem os que bebem com maior frequência e dos que mais frequentemente efetuam consumo 
«binge» e de ingestão de bebidas alcoólicas até ficarem «alegres», os jovens consumidores de 
19-24 anos são os que menos se embriagam de forma severa.  

No que diz respeito a problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas, é de 
destacar como, no último ano, um quarto dos jovens assistiu a amigos a entrarem em coma 
alcoólico e 10% experienciaram eles próprios esta situação no último ano. Neste plano, 
salientamos algumas preocupações, como a de não ser comum entrar em contacto com os 
pais quando os menores estão intoxicados e a de não ser também uma prática comum o 
recurso a um serviço de urgência em situação de coma alcoólico. Em segundo lugar, 
considerando os jovens com carta de condução, é de destacar a referência à condução 
embriagado. Esta está em dissonância com as convicções reveladas pelos jovens quanto aos 
riscos da condução sob o efeito de álcool. 

Cruzando a informação obtida a partir das duas componentes relativas às perceções dos 
jovens sobre a nocividade do álcool, será de colocar a hipótese de que estes tendem a 
considerar que em geral o álcool é nocivo mas sobretudo para as grávidas, crianças e jovens 
mais novos e inexperientes do que eles próprios. Coerentemente com esta desvalorização da 
nocividade para os próprios, os motivos de saúde constam entre os menos mencionados para a 
diminuição da frequência de ingestão de bebidas alcoólicas. 

Passado um ano da alteração legislativa, os dados recolhidos constituem-se como um 
primeiro indicador de que, neste período, não ocorreu uma diminuição expressiva do consumo 
de bebidas alcoólicas e padrões de consumo nocivos em jovens. Assim, a apreciação dos 
participantes no estudo que tomaram bebidas alcoólicas no último ano, quanto à evolução da 
frequência do seu consumo em comparação com o ano anterior à alteração legislativa, é 
sobretudo no sentido da manutenção da frequência do mesmo, seja relativamente à ingestão 
de bebidas alcoólicas (independentemente de serem ou não espirituosas) como relativamente 
aos consumos nocivos. A este respeito é de destacar que, de forma coerente com a evolução 
anteriormente apontada quanto à prevalência e frequência da ingestão de bebidas alcoólicas 
e de consumos nocivos na transição entre os 10-15 e os 16-17 anos, verifica-se que são também 
os jovens inquiridos destas idades que tomaram bebidas alcoólicas no último ano que referem 
em maior medida um aumento da frequência de consumo por comparação com o ano 
anterior. 



 

 
 

No que diz respeito aos efeitos da legislação, este resultado deve, contudo, ser ponderado 
à luz de algumas informações obtidas acerca da aplicação desta, bem como acerca do 
posicionamento dos jovens face à mesma.  

Assim, verificamos como, apesar de os jovens serem tendencialmente favoráveis a medidas 
restritivas no que diz respeito à idade mínima legal para o acesso a bebidas alcoólicas, de uma 
forma geral são desconhecedores da legislação vigente, colocam a responsabilidade da sua 
aplicação nos estabelecimentos comerciais, não se sentem pessoalmente mobilizados no seu 
cumprimento e consideram pouco provável sofrerem consequências mediante o seu 
incumprimento. 

Por outro lado, segundo a sua perceção, no período após a alteração legislativa não se 
observam diferenças na facilidade de aquisição de bebidas alcoólicas, sendo este acesso fácil 
e generalizado, independentemente do estabelecimento comercial. Com efeito, metade dos 
jovens inquiridos referiu já ter sido submetido a práticas de controlo por parte dos 
estabelecimentos comerciais para a venda de bebidas alcoólicas. São, por sua vez, os 
adolescentes de 16 anos que mais referem um aumento da facilidade de acesso e os de 16/17 
anos que mais apontam terem experienciado práticas de controlo. Adicionalmente, os jovens 
adotam mecanismos para contornar as barreiras no acesso a esta aquisição, obtendo as 
bebidas em locais onde sabem que o controlo é menor, em casa, ou pedindo a amigos mais 
velhos para o fazerem. 

Estes resultados permitem sugerir, por um lado, como a dissuasão do consumo de bebidas 
alcoólicas deve considerar o seu caráter fortemente enraizado nas práticas sociais do grupo de 
pares, o relevo que assume na promoção da diversão e, por outro, que constrangimentos na 
aplicação efetiva da legislação produzida podem comprometer os resultados que esta se 
propõe alcançar. Por último, um fator de particular relevância a identificar prende-se com o 
espaço de tempo decorrido após a alteração legislativa, reduzido para a produção mais 
generalizada de efeitos nos comportamentos dos jovens. 
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Introdução 

O presente trabalho é parte integrante do Programa de Estudos sobre a Aplicação do 
Regime de Disponibilização, Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas em Locais Públicos e 
Locais Abertos ao Público

 

, que visa concretizar o definido em sede preambular e o instituído no 
artigo 12º do Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril, isto é, «a avaliação dos padrões de consumo 
de álcool, por jovens em geral e por adolescentes em especial». 

Tendo em consideração este enquadramento, o principal objetivo do estudo consiste em 
recolher informação que permita caracterizar o consumo de bebidas alcoólicas dos jovens 
portugueses de diferentes idades, a forma como se posicionam perante estas bebidas e a 
legislação que regula a sua venda e consumo. Decorrido um ano da aplicação de uma 
alteração legislativa que prevê a restrição do acesso a bebidas alcoólicas, procurou-se 
também recolher informação sobre o acesso dos jovens a estas, bem como sobre a sua 
perceção quanto a alterações neste acesso e nos seus consumos no ano após a aprovação 
desta medida. 

Deste modo, as duas principais componentes analisadas serão, por um lado, o consumo de 
bebidas alcoólicas e, por outro, a lei. Na primeira será apresentada informação quanto à 
experiência e frequência do consumo, as atitudes e representações dos jovens face a este, a 
medida em que está presente no seu contexto social e quais os principais problemas que os 
jovens identificam no decurso da ingestão de bebidas alcoólicas.  Neste quadro, serão descritas 
as alterações percebidas pelos jovens quanto ao consumo de bebidas alcoólicas e problemas 
associados, após a publicação da nova legislação. Na segunda, será apresentada informação 
quanto à aplicação da lei a partir da perspetiva dos jovens participantes no estudo, bem como 
quanto ao nível de conhecimento, as suas expetativas e atitudes face a esta. 

Esta informação será por sua vez apresentada segundo cada uma das abordagens 
complementares que compõem o estudo, quantitativa e qualitativa, efetuando-se em seguida 
uma análise global a partir da interceção da informação obtida por ambas.   
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Metodologia 

 

De forma a efetuar uma caracterização abrangente quanto ao número de jovens a que diz 
respeito e, simultaneamente, aprofundada dos temas já mencionados, optou-se por 
desenvolver um estudo de tipo misto, englobando as abordagens quantitativa e qualitativa. 
Assim, se por um lado a primeira abordagem permite precisar a dimensão/extensão de 
fenómenos, a segunda proporciona uma melhor compreensão de significados e processos. 

A opção pela inclusão de uma vertente qualitativa prende-se com o propósito de contribuir 
para uma melhor compreensão da realidade que os números explanam. Decorrente da sua 
natureza, a informação obtida permite sobretudo identificar hipóteses e levantar novas 
questões, e não tanto responder de forma taxativa a perguntas pré-definidas. Mais do que uma 
descrição objetiva da realidade, o trabalho qualitativo assenta num esforço de interpretação e 
compreensão da realidade vivida pelos jovens e adolescentes portugueses no que ao álcool e 
à lei diz respeito. A relevância desta abordagem explica-se pela necessidade de entender os 
discursos dos jovens consumidores de álcool nos seus próprios termos. Nesse sentido, com 
recurso a citações dos próprios, procurar-se-á ao longo de todo o texto dar voz aos atores 
sociais, privilegiando a multivocalidade. 

A recolha de dados referente a ambas as abordagens concretizou-se em maio de 2014 nas 
cinco capitais das NUT II (Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro), junto de jovens com idades 
compreendidas entre os 10 e os 24 anos. 

A abordagem quantitativa consistiu num estudo transversal, de pesquisa por inquérito, 
através de um questionário de autopreenchimento. Este foi aplicado a 1 051 jovens, segundo 
uma amostragem por conveniência, tendo em consideração os critérios da residência, idade e 
sexo dos jovens.  

Deste modo, a amostra é constituída por iguais proporções de jovens de cada capital de 
NUT II, o mesmo sucedendo quanto ao sexo. Por sua vez, 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 as seguintes idades/grupos etários em 
cada capital: 10-15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos e 19 a 24 anos.  

A aplicação do inquérito no terreno foi realizada por dois inquiridores contratados por 
capital de NUT II. Estes receberam (in) formação sobre o estudo em concreto e sobre o método 
de apresentação e aplicação do questionário de autopreenchimento, tendo esta aplicação 
sido acompanhada pelos investigadores.  

O contacto com os potenciais participantes foi realizado em espaços públicos, procurando-
se, em cada capital, diversificar as zonas e os horários em que este sucedeu, de forma a 
diversificar as características da amostra. No âmbito deste contacto, os jovens foram informados 
do objetivo principal do estudo, da entidade promotora do mesmo, do caráter voluntário, 
anónimo e confidencial da sua participação e da futura publicação do relatório. Uma vez 
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entregue o questionário, os jovens preencheram-no isoladamente, tendo, contudo, a 
possibilidade de colocar dúvidas sobre as perguntas ao inquiridor. 

Os questionários preenchidos foram sujeitos a leitura ótica e convertidos e trabalhados em 
base de dados SPSS 22.0 no SICAD. 

Por sua vez, no âmbito da abordagem qualitativa foram realizadas 25 entrevistas 
semiestruturadas a jovens com idades compreendidas entre os 12 e os 24 anos, residentes nas 
cinco capitais mencionadas.  

Os entrevistados foram selecionados, essencialmente, em função da disponibilidade e da 
ocasião, privilegiando, contudo, a maior diversidade possível de perfis sociodemográficos e de 
relação com o álcool1

A amostra é composta por 5 jovens de cada cidade, equilibrada no que ao sexo diz 
respeito

. Daqui resultou uma amostra de conveniência, muito diversa mas sem 
representatividade nacional ou regional. Nesse sentido, os jovens entrevistados devem ser 
entendidos, não como representativos, mas como representantes da realidade maior da 
juventude portuguesa. 

2. Para garantir a mesma distribuição no que toca à idade, realizou-se em cada cidade 
uma entrevista (cinco no total) por cada um dos seguintes grupos etários: menores de 16 anos; 
16-18 anos; 18-20 anos; 20-24 anos. Finalmente, para não enviesar o estudo e garantir também o 
ponto de vista daqueles que não tomam bebidas alcoólicas, ou o fazem muito 
esporadicamente, garantiu-se que uma entrevista por cidade fosse com jovens com mais de 18 
anos não consumidores: abstinentes ou desistentes do consumo de álcool3

 Como referido anteriormente, as entrevistas decorreram em maio de 2014 nos mais diversos 
locais

. 

4

                                                      
1  Procurou-se que o padrão de consumo de álcool dos entrevistados fosse o mais variado possível, pelo que a amostra é 
constituída por jovens que vão do não-consumidor ao consumidor intensivo, do desistente ao consumidor que está a iniciar 
o consumo de álcool, do muito ocasional ao consumidor muito frequente. 
2  13 entrevistados são do sexo feminino, 12 entrevistados são do sexo masculino. 
3  Uma crítica que é feita, por vezes, a estudos deste tipo é que tendem a ignorar o ponto de vista e as posições dos jovens 
que não bebem álcool ou o fazem de forma muito casual, tomando a parte pelo todo, o que se tentou evitar. 
4  As entrevistas decorreram maioritariamente na rua ou em casa própria, mas também em espaços públicos como 
esplanadas, jardins e cafés, por exemplo. Procurou-se, naturalmente, algum recato, de maneira a que os entrevistados se 
sentissem à vontade para responder de forma honesta e espontânea. Umas entrevistas foram combinadas com 
antecedência, outras foram acordadas e concedidas no momento. 

, garantindo sempre o anonimato e a confidencialidade. Os autores conduziram as 
entrevistas de acordo com o mesmo guião pré-definido, que elencava tópicos a abordar, mas 
não definia perguntas específicas ou as ordenava segundo uma qualquer ordem. Tendo sido 
gravadas com a autorização dos entrevistados, as entrevistas foram depois transcritas e, por fim, 
analisadas em conteúdo. 

A opção pela entrevista semiestruturada explica-se pela intenção de apreender os 
significados dos jovens e adolescentes, nomeadamente em relação ao álcool e à legislação 
conexa. Apesar de se ter seguido um guião previamente preparado, procurou-se agir de 
acordo com os princípios da entrevista etnográfica, isto é, um tipo de entrevista o mais próximo 
possível do registo das conversas da vida social quotidiana, procurando evitar um modelo de 
entrevista mais coloquial e forçosamente mais artificial (Devillard et al., 2012). Tal postura 
procurou desinibir os entrevistados e evitar transparecer juízos de valor ou que sentissem que 
estavam a ser julgados.  

Foi feito um esforço no sentido de adotar uma «atitude de vigilância», para usar a expressão 
proposta por Maria Isabel Rubio (2006). Tal consiste em evitar ativamente impor pontos de vista 
ou posições pré-definidas, ou qualquer outra forma de condicionar as respostas, o que foi feito 
procurando não interromper o discurso dos informantes, não dirigindo as respostas ou impondo 
perguntas, por exemplo. Neste sentido, procurou-se que as perguntas não fossem respondidas a 
partir das categorias do entrevistador, valorizando a maior aproximação possível aos pontos de 
vista dos entrevistados (Kvale, 2006).  
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A opção por não seguir um guião de entrevista fechado e rígido permitiu conceder uma 
maior liberdade aos entrevistados, com vista a iluminar as questões que considerassem mais 
relevantes para si. Face aos objetivos do presente trabalho, era importante que a perspetiva dos 
entrevistados fosse expressa nos seus próprios termos, que não são necessariamente os mesmos 
dos entrevistadores. Só assim é possível apreender e questionar o sentido que os sujeitos 
atribuem ao real (Mendes, 2003). 

 

A principal limitação deste estudo prende-se com a não representatividade da informação 
produzida para os jovens em geral, válida, assim, para a amostra de jovens caracterizados. 

Por outro lado, o seu potencial contributo quanto à aferição de alterações nos padrões de 
consumo de bebidas alcoólicas dos jovens portugueses deverá ser ponderado à luz da 
consideração de que o período de um ano é, usualmente, um espaço de tempo curto para a 
ocorrência de mudanças expressivas em comportamentos a nível populacional.  

A este nível, importa ainda ter em conta que o presente estudo permite apenas identificar 
perceções dos jovens inquiridos quanto a estas alterações, perceções estas que se baseiam 
num julgamento retrospetivo por parte dos jovens que seguramente apresenta algumas 
dificuldades. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS JOVENS INQUIRIDOS 
 

Um ano após a publicação do Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril, perante o desafio de 
realizar um estudo que ilustrasse os padrões de consumo5

1. Idade 

 de bebidas alcoólicas dos jovens 
portugueses, desde logo surgiu a preocupação de reunir uma amostra diversificada de jovens 
segundo os parâmetros da idade e sexo nas 5 capitais das NUTII. Neste trabalho, foram inquiridos 
por questionário de autopreenchimento 1 051 jovens, entre os 10 e os 24 anos. 

Tendo em conta a alteração legislativa quanto às idades mínimas para disponibilização, 
venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público6, seguimos a 
orientação de estruturar a aplicação do inquérito de forma a representar devidamente idades 
e grupos etários específicos. A pertinência destes em função dos quadros legais atual e anterior, 
no que concerne à idade mínima legal, pode ser resumida como consta na Tabela 1: 

Tab. 1 - Jovens inquiridos em função do seu estatuto legal quanto ao Decreto-Lei nº50/2013 

 
Idade à 
data da 
inquirição 

até março de 2013: quadro legal anterior 
Permissão de adquirir/consumir bebidas alcoólicas 
em geral a partir dos 16 anos 

abril 2013 a abril 2014: novo quadro legal 
Permissão de adquirir/consumir bebidas alcoólicas 
a partir dos 16 anos, com exceção das espirituosas 

 jovens de  
10-15 anos 

Sem permissão de aquisição/consumo de bebidas 
alcoólicas 
(idade dos jovens: 14 anos ou menos) 

Sem permissão de aquisição/consumo de bebidas 
alcoólicas  
(idade dos jovens nos 12 meses anteriores à data de 
inquirição: 9 a 15 anos) 

 jovens de  
16 anos 

Sem permissão de aquisição/consumo de bebidas 
alcoólicas  
(idade dos jovens: 15 anos ou menos) 

Sem permissão de aquisição/consumo de bebidas 
alcoólicas 
(idade dos jovens nos12 meses anteriores à data de 
inquirição: 15 a 16 anos) 

 jovens de  
17 anos 

Com permissão de aquisição/consumo de qualquer 
bebida alcoólica a partir dos 16 anos 
(idade dos jovens: 16 anos ou menos) 

Com permissão de aquisição/consumo de bebidas 
alcoólicas, com exceção para as espirituosas  
(idade dos jovens nos12 meses anteriores à data de 
inquirição: 16 a 17 anos) 

 jovens de  
18 anos 

Com permissão de aquisição/consumo de qualquer 
bebida alcoólica a partir dos 16 anos 
(idades dos jovens:17 anos ou menos) 

Com permissão de aquisição/consumo de bebidas 
alcoólicas, com exceção para as espirituosas  
(idade dos jovens nos 12 meses anteriores à data de 
inquirição: 17 a 18 anos) 

 jovens de 
19-24 anos 

Com permissão de aquisição/consumo de qualquer 
bebida alcoólica a partir dos 16 anos 
(idade dos jovens: 23 anos ou menos) 

Com permissão de aquisição/consumo de qualquer 
bebida alcoólica 
(idade dos jovens nos 12 meses anteriores à data de 
inquirição: 18 a 24 anos) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

Os jovens de 16 anos e de 18 anos à data da inquirição encontram-se ainda numa situação 
particular. Assim, à data da inquirição, os de 16 anos já podem consumir/ adquirir bebidas não 
espirituosas; 1 ano antes, com 15 anos, não podiam. Isso significa que, no seu caso, os 12 meses 
anteriores incluem um período com permissão e outro sem ela. De forma semelhante, os jovens 
de 18 anos, à data da inquirição já podem consumir/adquirir bebidas espirituosas; 1 ano antes, 
com 17 anos, não. Tal significa que no seu caso, os 12 meses anteriores incluem um período com 
permissão e outro sem ela. 

 

 

                                                      
5 Usamos o termo «consumo» no seu significado cursivo. 
6 De forma a simplificar a apresentação dos resultados utilizaremos por vezes a expressão «aquisição/consumo de bebidas 
alcoólicas» para designar a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao 
público. 
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Deste modo, a amostra de jovens é constituída da seguinte forma (Tabela 2): 

Tab. 2 – Distribuição dos inquiridos por Grupos etários (Nº e %) 

 

Idade/Grupo etário Nº % 

10/15 anos 427 40.6 

16 anos 137  13.0 

17 anos 137 13.0 

18 anos 128 12.2 

19/24 anos 222  21.1 

Total 1 051  100.0 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

2. Sexo 

Como se pode observar na Figura 1, a população inquirida apresenta uma distribuição 
relativamente equitativa entre o sexo feminino e masculino, no geral e por idade/grupo etário. 

Fig. 1 – Sexo: em geral e por idade/grupo etário (%), 2014 

 
Sexo segundo a idade/grupo etário: Teste do Qui-quadrado não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

3. Residência 

De forma a incluir uma eventual diversidade no que concerne a padrões de consumo, 
conhecimentos, perceções ou atitudes, associada à proveniência geográfica dos jovens, 
optámos por organizar a recolha de dados segundo as 5 regiões (NUT II) do país, pelo que a 
distribuição destes é equitativa entre regiões (Figura 2). 

Em cada região, a aplicação do inquérito incidiu com maior intensidade na respetiva 
capital, a saber: área metropolitana do Porto (Norte), Coimbra (Centro), área metropolitana de 
Lisboa (Lisboa), Évora (Alentejo) e Faro (Algarve). 
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Fig. 2- Residência por NUT II (%), 2014 

 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

4. Habilitações literárias 

43% dos jovens inquiridos têm o 3º ciclo completo. Em seguida, destaca-se o grupo de 
jovens com habilitações inferiores ao 3º ciclo (27%) e o grupo com o ensino secundário 
completo (23%).  
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CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E PROBLEMAS ASSOCIADOS 

Com o intuito de caracterizar o consumo de bebidas alcoólicas dos jovens, procurámos 
recolher informação de forma a responder a um conjunto de questões que nos pareceram 
essenciais, como «O que bebem?», «Como bebem?», «Qual é a sua trajetória de consumo?», 
«Em que medida estão rodeados por pessoas que bebem?» ou «Quais são as suas opiniões 
sobre o consumo de bebidas alcoólicas?». Paralelamente, procurámos conhecer que 
problemas reconhecem a curto prazo, no decurso da ingestão de bebidas alcoólicas. 

Tendo em conta a alteração legislativa relativamente à idade mínima legal para 
aquisição/consumo de bebidas alcoólicas, analisamos por sua vez esta informação por 
idade/grupo etário, procurando deste modo identificar diferenças em padrões de consumo e 
problemas associados, consoante esta permissão. 

1. Experiência de consumo  

Nesta secção, pretende-se analisar a experiência de consumo de bebidas alcoólicas7

• Consumidores recentes – consumidores nos últimos 12 meses (o que inclui os últimos 30 dias) 

 dos 
jovens inquiridos, por tipo de bebida alcoólica (cerveja, vinho, bebidas espirituosas e alcopops) 
e tendo em conta determinados padrões de consumo de bebidas alcoólicas particularmente 
nocivos: consumo «binge» (ingestão de 5 ou mais (se for mulher) ou 6 ou mais (se for homem) 
copos de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião), beber até ficar «alegre» e beber 
até ficar embriagado (caracterizado no instrumento de recolha de dados como «cambalear, 
dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu depois»).  

Para uma melhor compreensão das experiências de consumo, estipularam-se 3 categorias 
organizadoras que permitem reconhecer o contacto dos jovens com as bebidas alcoólicas, a 
sua persistência/desistência do consumo e a medida em que este é recente: 

• Consumidores desistentes – consumidores alguma vez na vida, mas não nos últimos 12 meses 
• Abstinentes – nunca consumiram 

Neste quadro, a experiência de consumo alguma vez na vida compreende o consumo 
recente e o consumo desistente. A informação obtida será apresentada para o conjunto dos 
jovens inquiridos e no âmbito de cada idade/grupo etário em estudo.  

1.1. Jovens inquiridos globalmente 

83% dos jovens já tomaram bebidas alcoólicas alguma vez na sua vida, sendo que 70% são 
consumidores recentes. O tipo de bebida experimentado por um maior número de jovens é a 
cerveja, seguida das bebidas espirituosas, do vinho e dos alcopops. No que diz respeito a 
consumo recente, as bebidas 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%). 

Aproximadamente metade dos jovens declarou já ter bebido pelo menos uma vez na vida 
até ficar «alegre» (59%), o mesmo sucedendo relativamente ao consumo de forma «binge» 
(54%) e à ingestão de bebidas alcoólicas até ficar embriagado (45%). Apesar de se tratar de 
padrões de consumo mais intensivos e nocivos, a prevalência de desistentes é inferior a 10% 
para cada um, pelo que aproximadamente metade bebeu até ficar «alegre» ou de forma 
«binge» e um terço embriagou-se no último ano (Figura 3). 

 

 

                                                      
7 A experiência de consumo de bebidas alcoólicas em geral é obtida pela experiência de consumo de cerveja, vinho, 
bebidas espirituosas e/ou alcopops. 
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Fig. 3– Experiências de Consumo: jovens globalmente 
Em geral, por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo (%), 2014 

 
    Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.2. Jovens de 10-15 anos 

Neste grupo de jovens, aos quais não é permitido, no atual quadro legal e no anterior, 
consumir/adquirir bebidas alcoólicas em locais públicos/abertos ao público, 62% já tomaram 
bebidas alcoólicas pelo menos uma vez na vida, sobretudo cerveja, seguida das bebidas 
espirituosas, vinho e, em último lugar, alcopops. 

44% beberam no último ano, sobretudo cerveja, seguida das espirituosas e alcopops. O 
vinho é a bebida em que há mais desistentes e que menos jovens tomaram neste período. 

Praticamente um terço destes jovens refere já ter bebido até ficar «alegre», 24% já tiveram 
um consumo de tipo «binge» e 18% já ficaram embriagados. A percentagem de desistentes 
deste tipo de consumos é reduzida, pelo que no último ano, 22% já beberam até ficarem 
«alegres», 18% fizeram consumo «binge» e 16% ficaram embriagados (Figura 4). 

Fig. 4– Experiências de Consumo: jovens de 10-15 anos 
Em geral, por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo (%), 2014 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
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1.3. Jovens de 16 anos 

À data da inquirição, os jovens de 16 anos podiam já consumir/adquirir bebidas alcoólicas, 
exceto espirituosas. Contudo, nos 12 meses anteriores, tal situação não lhes era permitida (nem 
no quadro legal atual, nem no anterior). 

96% destes jovens já experimentaram bebidas alcoólicas, sobretudo cerveja, seguida das 
espirituosas, vinho e alcopops. 

80% consumiram no último ano, predominantemente bebidas espirituosas, seguidas da 
cerveja, alcopops e vinho. Esta bebida destaca-se novamente pelo número de desistentes. É de 
notar que globalmente e por tipo de bebida alcoólica, o consumo recente aumenta para o 
dobro entre os 10-15 e os 16 anos. 

72% já tiveram pelo menos uma vez na vida um padrão de consumo «binge», 68% já 
beberam até ficarem «alegres» e 56% já se embriagaram. A percentagem de desistentes é 
inferior a 15% e mais baixa quanto à prática de beber até ficar «alegre» (9%). Como tal, no 
quadro do consumo recente, é de referir que mais de metade dos jovens de 16 anos declara ter 
bebido até ficar «alegre» (59%) e/ou ter bebido de forma «binge» (57%) no último ano. Quanto à 
embriaguez, esta percentagem é de 42%. Também no âmbito do consumo nocivo, as 
prevalências de consumo recente aumentam para o dobro entre os 10-15 e os 16 anos (Figura 
5). 

Fig. 5- Experiências de Consumo: jovens de 16 anos 
Em geral, por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo (%), 2014 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
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À data da inquirição e no ano anterior era permitido a estes jovens consumir/adquirir 
bebidas alcoólicas com exceção das espirituosas.  

Neste grupo, a experiência de consumo ao longo da vida de uma qualquer bebida 
alcoólica é semelhante à dos jovens inquiridos de 16 anos, sobretudo bebidas espirituosas, 
seguidas da cerveja, alcopops e vinho. 

O consumo recente é mais comum nestes jovens (88%), com destaque para as bebidas 
espirituosas, seguidas da cerveja, sendo agora a diferença percentual entre estes dois tipos de 
bebidas um pouco superior. Apenas num segundo plano são referidos os alcopops e o vinho.  

75% dos jovens de 17 anos inquiridos declaram já ter bebido até ficarem «alegres», 69% já 
tiveram consumo «binge» e 59% já ficaram embriagados. No último ano, 66% beberam pelo 
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menos uma vez até ficarem «alegres», também mais de metade refere já ter tido pelo menos 
uma vez uma prática «binge» e quase metade (46%) ficaram embriagados. Mantém-se a 
evolução no sentido do aumento da ocorrência destas práticas no último ano (Figura 6). 

Fig. 6– Experiências de Consumo: jovens de 17 anos 
Em geral, por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.5. Jovens de 18 anos 

À data da recolha de dados, os jovens de 18 anos podiam adquirir/consumir uma qualquer 
bebida alcoólica. Contudo, no ano anterior não o podiam fazer relativamente às bebidas 
espirituosas.  

A experiência de consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida tem uma prevalência 
semelhante à dos jovens de 16 e 17 anos, correspondendo sobretudo a bebidas espirituosas, 
seguidas da cerveja, vinho e alcopops, diferindo desta forma da ordem de prevalências dos 
inquiridos mais jovens. 

O consumo recente (84%) é um pouco inferior ao dos jovens de 17 anos, devido 
essencialmente ao decréscimo do consumo recente de alcopops (para as restantes bebidas o 
consumo recente aumentou), tomando os jovens desta idade sobretudo bebidas espirituosas, 
seguidas da cerveja, vinho e alcopops. 

Tanto no que diz respeito à experiência de consumo ao longo da vida, como no consumo 
recente, os dados referentes a este grupo de jovens reforçam a tendência que se tem 
verificado na análise de idades/grupos etários progressivamente superiores, isto é, de aumento 
da prevalência de consumo ao longo da vida e recente de padrões de consumo nocivo (Figura 
7). 
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Fig. 7– Experiências de Consumo: jovens de 18 anos 
Em geral, por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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78% dos jovens declaram ter bebido até ficarem «alegres» no último ano, 70% tiveram um 
consumo de tipo «binge» e 58% já se embriagaram. Este grupo etário apresenta, assim, as 
maiores prevalências destas práticas no último ano (Figura 8).  
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Fig. 8– Experiências de Consumo: jovens de 19-24 anos 
Em geral, por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
 

1.7. O que concluímos quanto às experiências de consumo 

Entre os jovens inquiridos, 17% referem nunca terem tomado bebidas alcoólicas na vida. De 
entre os que experimentaram bebidas alcoólicas, as percentagens de desistentes são de uma 
forma geral baixas, pelo que, globalmente, o consumo recente situa-se na ordem dos 70%. Este 
tende a ser superior em jovens com mais idade,8

 

 sofrendo um particular incremento (para o 
dobro) na transição entre os 10-15 e os 16 anos e atingindo prevalências máximas nos jovens de 
19-24 anos.  

As bebidas alcoólicas ingeridas ao longo da vida e no âmbito do consumo recente por um 
maior número de jovens são as bebidas espirituosas e a cerveja, segundo uma prevalência 
muito semelhante entre si em todas as idades/ grupos etários. Apenas nos jovens mais novos, de 
10-15 anos, o consumo de cerveja é claramente mais comum que o de espirituosas.  

As práticas mais 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 consumir/adquirir bebidas alcoólicas segundo a 
lei. Esta evolução é particularmente expressiva na transição dos 10-15 para os 16 anos, 
assumindo uma prevalência máxima nos jovens de 19-24 anos. 

Se considerarmos que, para os jovens de 16 anos, o período temporal dos últimos 12 meses 
contempla, 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. 

                                                      
8 De forma a simplificar a apresentação de resultados, utilizaremos expressões como «o aumento com a idade/grupo etário» 
quando, estando em causa um estudo transversal, se pretende descrever um incremento nas proporções de jovens que 
efetuam uma determinada declaração à medida que se consideram idades/grupos etários progressivamente superiores.   
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2. As primeiras experiências 

Nesta secção pretende-se descrever a idade de início do consumo de bebidas alcoólicas 
em geral9

2.1. Jovens inquiridos globalmente 

 e por tipo de bebida alcoólica. No inquérito, os jovens foram questionados sobre a 
idade que tinham quando experimentaram pela primeira vez três tipos de bebidas alcoólicas: 
cerveja, vinho e bebidas espirituosas.  

Esta análise será apresentada quanto ao grupo de jovens inquiridos globalmente e no 
âmbito de grupos etários específicos. 

De uma forma geral, a primeira experiência de consumo de bebidas alcoólicas destes 
jovens ocorreu antes dos 16 anos (referido por 63%), período em que, no quadro legal atual ou 
anterior, não é permitida a aquisição/consumo de qualquer bebida alcoólica. 

A faixa etária em que esta primeira experiência é mais comum (44% dos jovens) são os 13-15 
anos, situação que é semelhante para todas as bebidas alcoólicas.  

Em segundo lugar, 19% dos jovens referem ter experimentado pela primeira vez com 12 anos 
ou menos. Considerando o tipo de bebida alcoólica, esta é a situação para a cerveja e o vinho; 
sendo que relativamente às bebidas espirituosas, destacam-se as primeiras experiências com 16 
anos (Figura 9). 

Fig. 9– Idades de início: jovens globalmente 
Em geral e por tipo de bebida alcoólica (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

2.2. Jovens de 10-15 anos 

Neste grupo de jovens, a primeira experiência com cada tipo de bebida alcoólica ocorreu 
sobretudo entre os 13 e os 15 anos. Também de forma semelhante ao quadro geral, as 
experiências mais precoces com 12 anos ou menos são referidas em maior medida 
relativamente à cerveja e ao vinho (Figura 10). 

 

 

                                                      
9 A idade de início do consumo de bebidas alcoólicas em geral é obtida através da idade de início do consumo de cerveja 
ou vinho ou bebidas espirituosas. 
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Fig. 10– Idades de início: jovens de 10-15 anos 
Por tipo de bebida alcoólica (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

2.3. Jovens de 16-18 anos 

Também neste grupo etário as primeiras experiências de consumo ocorrem sobretudo entre 
os 13 e os 15 anos, independentemente da bebida alcoólica, tendendo as primeiras 
experiências com cerveja ou vinho a ocorrerem mais precocemente do que com as bebidas 
espirituosas (Figura 11). 

Fig. 11– Idades de início: jovens de 16-18 anos 
Por tipo de bebida alcoólica (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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2.4. Jovens de 19-24 anos 

Os jovens de 19-24 anos apresentam um perfil um pouco diferente dos restantes 
relativamente às primeiras experiências com bebidas alcoólicas. Provavelmente, sendo mais 
velhos, estão aqui incluídos os jovens com inícios mais tardios do consumo de bebidas 
alcoólicas. Assim, com exceção da cerveja, os 13-15 anos não se destacam da mesma forma 
como as idades das primeiras experiências. Relativamente ao vinho, este lugar é partilhado com 
os 18-24 anos e quanto às bebidas espirituosas destacam-se também os 16 anos e os 18-24 anos 
(Figura 12). 

Fig. 12– Idades de início: jovens de 19-24 anos 
Por tipo de bebida alcoólica (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

2.5. O que concluímos quanto à idade de início do consumo de bebidas alcoólicas 

As primeiras experiências de consumo de bebidas alcoólicas tendem a ocorrer antes dos 16 
anos, particularmente entre os 13 e 15 anos, situação que é de alguma forma transversal ao tipo 
de bebida alcoólica. Num segundo plano, as primeiras experiências com cerveja e vinho 
tendem a ser mais precoces, enquanto para as bebidas espirituosas tendem a ser mais tardias. 

É de notar a este respeito que este conceito de «primeira experiência» poderá ter sofrido 
interpretações distintas consoante o jovem, designadamente a «primeira experiência» como o 
primeiro contacto ou como o início de um consumo mais regular. Neste sentido, é possível que 
os mais novos tenham uma maior tendência para a primeira interpretação e os mais velhos para 
a segunda. 

Em qualquer caso, as primeiras experiências tendem a ocorrer numa fase em que não é 
ainda legalmente permitido adquirir/consumir as bebidas em causa. 
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3. Frequência do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses 

Considerando os jovens que declararam ter um consumo recente de cada tipo de bebida 
alcoólica (cerveja, vinho, espirituosas, alcopops) e/ou que referiram ter tido neste período 
padrões de consumo mais nocivo («binge», beber até ficar «alegre», beber até ficar 
embriagado), analisa-se agora a frequência com que estas situações ocorreram neste período. 
Esta análise será realizada relativamente aos jovens globalmente e em cada grupo etário. 

3.1. Jovens inquiridos globalmente 

Independentemente do tipo de bebida alcoólica, a maior parte dos jovens bebe menos do 
que 1 vez por semana. No caso da cerveja e das bebidas espirituosas, bebem sobretudo 1 a 3 
vezes por mês e relativamente ao vinho e alcopops sobretudo menos de 1 vez por mês. 

A cerveja é a bebida tomada com maior regularidade (42% referem um consumo semanal: 
24% bebem 1 a 2 vezes por semana e 18% bebem 3 ou mais vezes por semana), seguida das 
bebidas espirituosas (21% declaram beber semanalmente), do vinho (16% declaram beber 
semanalmente) e alcopops (14% declaram beber semanalmente). 

De entre os jovens que tiveram padrões de consumo nocivo no último ano, metade ou mais 
declara ter bebido até ficar «alegre» ou de forma «binge», 1 ou mais vezes por mês (isto é, 
mensalmente), sobretudo 1 a 3 vezes por mês. Por outro lado, a maioria embriagou-se menos do 
que 1 vez por mês. É ainda de destacar que uma prevalência relevante de jovens declara 
práticas nocivas com uma frequência semanal (sobretudo «binge» e beber até ficar «alegre»). 

Fig. 13– Frequências de consumo nos últimos 12 meses: consumidores recentes globalmente 
Por tipo de bebida e padrão de consumo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

3.2. Jovens de 10-15 anos 
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bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público, as prevalências de consumo 
semanal de bebidas alcoólicas, sobretudo cerveja, seguida das bebidas espirituosas. 

Cerca de metade dos jovens com práticas nocivas de consumo no último ano, fê-lo pelo 
menos 1 vez por mês. O «binge» e a ingestão de bebidas alcoólicas até ficar «alegre», 
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ocorreram sobretudo 1 a 3 vezes por mês. No entanto, a embriaguez ocorreu 
predominantemente menos do que 1 vez por mês. De destacar ainda, num grupo etário com o 
estatuto legal apontado, as frequências semanais destas práticas nocivas (Figura 14). 

Fig. 14– Frequências de consumo nos últimos 12 meses: consumidores recentes de 10-15 anos 
Por tipo de bebida e padrão de consumo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

3.3. Jovens de 16 anos 

À semelhança do grupo etário anteriormente analisado, no ano precedente estes jovens 
não tinham permissão para aquisição/consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou 
abertos ao público. Contudo, à data da inquirição, já era possível adquirirem bebidas alcoólicas 
não espirituosas. 

A situação mais comum permanece como o consumo inferior a 1 vez por semana 
(sobretudo 1 a 3 vezes por mês). Contudo, à exceção dos alcopops, a frequência de consumo 
aumenta. Este incremento é mais evidente relativamente à cerveja e ao vinho. Com efeito, 
cerca de um terço dos consumidores recentes de cerveja com 16 anos bebe pelo menos 1 vez 
por semana. Por outro lado, praticamente o dobro dos jovens menciona agora um consumo de 
vinho 1 a 3 vezes por mês. 

Em comparação com o grupo etário anterior, as práticas mais nocivas tornam-se também 
mais frequentes. Destacamos em particular o aumento da frequência mensal dos três padrões 
de consumo nocivo (e muito em particular da ingestão de bebidas alcoólicas até ficar 
«alegre»), bem como das prevalências de consumo «binge» e de beber até ficar «alegre» com 
uma frequência de 3 ou mais vezes por semana (estas duplicam para o dobro). 
Comparativamente a todos os outros grupos etários, os jovens de 16 anos são os que 
apresentam as prevalências mais elevadas de embriaguez com frequência mensal (Figura 15). 
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Fig. 15– Frequências de consumo nos últimos 12 meses: consumidores recentes de 16 anos 
Por tipo de bebida e padrão de consumo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

3.4. Jovens de 17 anos 
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jovens, sobretudo cerveja. Note-se que a estes era permitido, no último ano, consumir/adquirir 
bebidas alcoólicas, com exceção das espirituosas. Assim, o consumo de cerveja é agora 
sobretudo semanal e o das bebidas espirituosas, embora tendencialmente mensal, apresenta 
também um incremento do consumo semanal. Para os restantes dois tipos de bebidas 
alcoólicas, embora predomine o consumo menos do que 1 vez por mês, aumenta também o 
consumo semanal. 

75% dos jovens que beberam até ficarem «alegres» no último ano fizeram-no pelo menos 1 
vez por mês, o mesmo sucedendo a 72% com  consumos «binge» e 44% dos que se 
embriagaram. Para as duas primeiras práticas predomina a frequência mensal, enquanto 
relativamente à embriaguez, esta tende a ser inferior.  

Em comparação com os inquiridos mais jovens, mantém-se a tendência para o aumento da 
frequência mensal das práticas de consumo nocivo, à exceção da embriaguez, que diminui 
significativamente relativamente aos jovens de 16 anos. Já a frequência de base semanal 
aumenta para os três padrões de consumo nocivo (Figura 16). 
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Fig. 16– Frequências de consumo nos últimos 12 meses: consumidores recentes de 17 anos 
Por tipo de bebida e padrão de consumo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

3.5. Jovens de 18 anos 

Este grupo de jovens podia, no último ano, consumir/adquirir bebidas alcoólicas não 
espirituosas e, à data da inquirição, qualquer tipo de bebida alcoólica. 

 Em comparação com os mais jovens, é de destacar nos inquiridos de 18 anos uma maior 
regularidade no consumo de cerveja, com particular aumento dos jovens que bebem 3 ou mais 
vezes por semana. 

Por outro lado, as frequências de pelo menos 1vez por mês de práticas nocivas situam-se na 
ordem dos 59% quanto à ingestão de bebidas alcoólicas até ficarem «alegres», 57% 
relativamente ao consumo «binge» e 35% relativamente a ficar embriagado. Em comparação 
com idades/grupos etários mais jovens, constata-se que a prevalência da frequência mensal de 
ingestão de bebidas alcoólicas até ficar «alegre» e de consumo «binge» retomam valores 
semelhantes aos dos jovens de 10-15 anos, ao contrário da embriaguez, no âmbito da qual se 
confirma a tendência para o decrescimento desta frequência (Figura 17).  
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Fig. 17– Frequências de consumo nos últimos 12 meses: consumidores recentes de 18 anos 
Por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

3.6. Jovens de 19-24 anos 

Neste grupo de jovens, ao qual, no último ano, era permitido consumir/adquirir qualquer 
bebida alcoólica, verifica-se um particular incremento na regularidade do consumo de cerveja 
e uma diminuição na frequência de consumo de alcopops. A ingestão de espirituosas, cuja 
aquisição/consumo são agora permitidos, passa inclusivamente a ser menos frequente. 

O consumo de bebidas alcoólicas de forma nociva com uma frequência de pelo menos 1 
vez por mês é de 70% quanto a beber até ficar «alegre», 69% relativamente ao «binge» e 34% 
relativamente a beber até ficar embriagado. As proporções de jovens que referem esta 
frequência quanto a beber até ficar «alegre» e «binge» são semelhantes às dos jovens de 17 
anos. De facto, os jovens de 17 anos e os de 19-24 anos são os que mais frequentemente 
realizam estas práticas de consumo. Por outro lado, mantém-se a tendência para o 
decrescimento da frequência mensal de embriaguez, sendo neste grupo etário que esta atinge 
o valor mais baixo (Figura 18).  

Fig. 18– Frequências de consumo nos últimos 12 meses: consumidores recentes de 19-24 anos 
Por tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
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3.7. O que concluímos quanto à frequência de consumo nos últimos 12 meses 
 

Com exceção da cerveja no grupo de jovens de 19-24 anos, na maior parte dos casos o 
consumo de cada tipo de bebida alcoólica é realizado menos do que 1 vez por semana. 
Globalmente, a frequência de ingestão de cerveja e bebidas espirituosas ocorre sobretudo 1 a 
3 vezes por mês e a de vinho e alcopops sobretudo menos de 1 vez por mês. 

Enquanto a frequência de ingestão de cerveja aumenta progressivamente em função da 
idade/grupo etário, sendo sempre a bebida ingerida com maior regularidade, para as restantes 
bebidas alcoólicas ocorrem algumas flutuações quanto a esta evolução. Assim, comparando os 
jovens mais novos (10-15 anos) com os mais velhos (19-24 anos) constatamos que a frequência 
de ingestão de cerveja, vinho e espirituosas é superior nos mais velhos. Entre os 10-15 anos e os 
16 anos de idade é particularmente expressivo o aumento da frequência mensal de bebidas 
alcoólicas no último ano.  

No que diz respeito a padrões de consumo nocivo, mais de metade dos jovens que 
beberam até ficarem «alegres» ou de forma «binge», fizeram-no 1 ou mais vezes por mês. A 
embriaguez ocorre predominantemente menos de 1 vez por mês. 

Nos jovens adolescentes destacam-se os 16 e os 17 anos (que no ano a que se reportam os 
consumos corresponde à faixa etária entre os 15 e os 17 anos) como as idades de transição 
para uma maior frequência mensal e semanal de consumos nocivos.  

Os jovens de 17 anos e de 19-24 anos são os que, com mais frequência, bebem até ficarem 
alegres e de forma «binge» mas são os de 16 anos os que mais se embriagam. 

 
4. Outros consumos de substâncias psicoativas 

17% dos jovens em geral e 25% dos que tomaram bebidas alcoólicas no último ano 
(consumidores recentes) declaram associar o consumo de bebidas alcoólicas ao de outras 
drogas na mesma ocasião. Por sua vez, 2% a 3% não responderam a esta questão (Figura 19). 

Fig. 19- Consumo de álcool e outras drogas na mesma ocasião 
Total de inquiridos e consumidores recentes (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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consumo de bebidas alcoólicas, derivados de cannabis e Novas Substâncias Psicoativas. 
Apenas 2% referem outro tipo de associações. 

5. Problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses 

Nesta secção, pretende-se descrever a ocorrência recente (últimos 12 meses), de um 
conjunto de problemas que podem estar associados ao consumo de bebidas alcoólicas, na 
vida dos jovens inquiridos, a saber: 

• Envolvimento em atos de violência/lutas depois de ter tomado bebidas alcoólicas 
• Envolvimento em sexo desprotegido depois de ter tomado bebidas alcoólicas 
• Hospitalização ou recurso a serviço de urgência depois de ter tomado bebidas 

alcoólicas 
• Coma alcoólico, caraterizado no instrumento de recolha de dados como «sem 

reação, inanimado, desmaio/perda de consciência» 
• Assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico (sendo neste caso um problema 

que não afeta o jovem diretamente) 
• Conduzir embriagado 

79% dos jovens não reconhecem ter ocorrido consigo qualquer problema na sequência da 
ingestão de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses10

Fig. 20- Ocorrência de problemas associado ao consumo*, nos Últimos 12 Meses 
Total de inquiridos e por idade/grupo etário (%), 2014 

. A referência à ocorrência recente de 
problemas tende a aumentar com a idade/grupo etário. 

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 consumir/adquirir bebidas alcoólicas, 
mencionam o envolvimento neste tipo de problemas.  

Na interpretação desta informação é ainda necessário ter 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 
embriagados em virtude de ainda não terem a carta de condução (Figura 20). 

 
*Problemas associados ao consumo: Esteve envolvido em atos de violência/lutas depois de ter tomado bebidas alcoólicas; 
Esteve envolvido em sexo desprotegido depois de ter tomado bebidas alcoólicas; Foi hospitalizado 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: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

                                                      
10 A informação sobre a ocorrência de problemas em geral é obtida a partir das declarações quanto à ocorrência de cada 
um dos problemas elencados como afetando diretamente os jovens. 
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Analisando a prevalência de cada tipo de problema, que afeta diretamente ou 
indiretamente os jovens, verifica-se uma tendência para assinalar mais um problema que não os 
afeta diretamente, isto é, assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico, mencionado por um 
quarto dos jovens inquiridos (26%) e por um terço dos consumidores recentes (34%).  

Em segundo lugar, o problema mais referido consiste no coma alcoólico sofrido pelo próprio, 
mencionado por 10% dos inquiridos (14% nos consumidores recentes). De notar a este respeito 
que, numa tentativa de uniformizar as interpretações dos jovens relativamente ao que se 
entende por «coma alcoólico», foi apresentada uma caraterização, já descrita no início desta 
secção. 

As referências ao envolvimento em atos de violência ou em sexo desprotegido ocorrem por 
sua vez numa medida semelhante, na ordem dos 8% entre os inquiridos (respetivamente 10% e 
12% nos consumidores recentes). 

Por sua vez, o recurso ao hospital é um problema mencionado por 3% dos jovens (5% dos 
consumidores recentes), denotando, em comparação com as referências à ocorrência de 
coma alcoólico, que, em parte destes casos, não foram procurados serviços de urgência. Por 
fim, igual proporção dos jovens refere ter conduzido embriagado (Figura 21).  

Note-se que esta proporção (de condução embriagado) é calculada com base no total de 
inquiridos ou no total de consumidores e não no total de jovens que conduzem, sendo que 
apenas os jovens a partir dos 18 anos podiam ter conduzido no último ano. Se ao total de 
respondentes em cada amostra (total=1002; recentes=683) se subtraírem os jovens que 
declararam não conduzir, as proporções de jovens que conduziram embriagados passam a ser 
de 9,6% no total de inquiridos que conduz e de 13,4% entre os consumidores recentes que 
conduzem. Com esta especificação, este problema passa ser mencionado na mesma medida 
que o coma alcoólico. De referir ainda que, embora na questão que deu origem a esta 
informação não se tenha caraterizado o que se entende por «estar embriagado», em questões 
anteriores este estado foi descrito como «cambalear, dificuldade em falar, vomitar e/ou não 
recordar o que aconteceu depois». 

Fig. 21- Ocorrência de problemas associados ao consumo, nos Últimos 12 Meses 
Total de inquiridos e consumidores recentes, por tipo de problema (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
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6. Práticas de consumo de bebidas alcoólicas no contexto social dos jovens 

 Neste âmbito, pretende-se analisar em que medida os jovens inquiridos convivem com 
pessoas que tomam bebidas alcoólicas ou que têm inclusivamente padrões de consumo mais 
nocivo como beber em excesso ou embriagar-se. 

6.1. 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. Estas percentagens são 
particularmente inferiores no grupo de consumidores recentes (Figura 22). 

Fig. 22– Quantidade de amigos que tomam bebidas alcoólicas, bebem em excesso ou se embriagam 
Total de inquiridos e consumidores recentes (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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ou a determinados padrões de consumo mais nocivo por parte de familiares com quem 
costumam conviver tendem a ser inferiores, sendo mais comum a situação de poucos familiares 
tomarem bebidas alcoólicas. 

Contudo, por outro lado, é de destacar que 58% dos jovens declaram ter pelo menos um 
familiar com quem costumam conviver que toma bebidas alcoólicas em excesso e 47% que se 
embriaga. Estas percentagens são por sua vez superiores entre os consumidores recentes (Figura 
23). 
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Fig. 23– Quantidade de familiares com quem convivem que tomam bebidas alcoólicas, bebem em excesso 
ou se embriagam: total de inquiridos e consumidores recentes (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

6.2.1. Irmãos 

No total de jovens inquiridos, 216 (20,6%) respondentes indicaram não ter irmãos. De entre os 
que têm irmãos, metade (51%) declara que nenhum irmão toma bebidas alcoólicas, 77% que 
nenhum irmão bebe em excesso e 81% que nenhum irmão se embriaga. As referências à 
ingestão de bebidas alcoólicas e aos dois padrões de consumo mencionados são sempre 
superiores nos irmãos mais velhos, não sendo de descurar que 18% declara que os irmãos mais 
velhos bebem em excesso e 16% que se embriagam11

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

 (Figura 24). 

Fig. 24– Irmãos que tomam bebidas alcoólicas, bebem em excesso ou se embriagam 
Total de inquiridos (%), 2014 

 
                                                      

11 De notar contudo que esta situação pode resultar de uma maior percentagem de jovens ter apenas ou sobretudo irmãos 
mais velhos. 
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7. Atitudes face ao consumo de bebidas alcoólicas 

De entre um conjunto de afirmações que permitem efetuar uma aproximação às atitudes 
dos jovens inquiridos relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas, destaca-se um consenso 
relativo ao risco de conduzir um pouco embriagado, em que 78% dos jovens concordam ou 
concordam totalmente com esta afirmação. 

Num segundo plano, aproximadamente metade dos jovens concordam ou concordam 
totalmente com a ideia de que o álcool é uma droga (55%), de que o consumo de álcool é 
menos prejudicial que o de ecstasy ou anfetaminas (51%) ou que o consumo de bebidas 
alcoólicas em Portugal é uma tradição (50%). 

Por outro lado, reúne-se um consenso quanto ao desacordo (discordo/discordo totalmente) 
face à ideia de que o consumo de bebidas alcoólicas, em pequenas quantidades e de vez em 
quando, não faz mal às grávidas (70%) ou às crianças (69%). Já no que diz respeito aos 
adolescentes, apenas 37% têm esta opinião. 

Numa segunda linha, é de referir que aproximadamente metade dos jovens discordam ou 
discordam totalmente com a ideia de que o tratamento do alcoolismo é fácil (55%), em 
consonância com o seu desacordo de que basta ter força de vontade para deixar de ser 
alcoólico (46%). Também metade dos jovens discorda da ideia de que o consumo de bebidas 
alcoólicas é coisa de pessoas mais velhas (51%). 

O aspeto relativamente ao qual os jovens inquiridos aparentam ter uma posição menos 
definida tem que ver com a apreciação quanto ao grau de nocividade do consumo de 
bebidas alcoólicas relativamente ao tabaco (42% não concordam nem discordam). Em 
segundo lugar, no plano da indecisão destaca-se a mesma comparação, relativamente ao 
haxixe/charros (Figura 25).  

Fig. 25– Atitudes face ao consumo de álcool: total de inquiridos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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8. O que concluímos quanto ao consumo de bebidas alcoólicas e problemas 
associados 

A grande maioria dos jovens inquiridos já experimentou bebidas alcoólicas, tendo a primeira 
experiência ocorrido sobretudo entre os 13 e os 15 anos para todas as bebidas alcoólicas, com 
o início das espirituosas a tender ser menos precoce. 

70% beberam no último ano, sobretudo cerveja e bebidas espirituosas. De notar, no entanto, 
que as bebidas espirituosas são uma designação para várias bebidas (licores, destiladas, etc). O 
consumo recente aumenta em função da idade/grupo etário, sobretudo na transição entre os 
10-15 e os 16 anos. Independentemente da idade/grupo etário, a cerveja e as espirituosas 
permanecem como as bebidas privilegiadas, com prevalências semelhantes, com exceção 
para os jovens de 10-15 anos, que preferem claramente a cerveja. 

Entre os jovens que tomaram bebidas alcoólicas no último ano, usualmente as frequências 
de consumo são inferiores a 1 vez por semana, sobretudo 1 a 3 vezes por mês no caso da 
cerveja e bebidas espirituosas e menos de 1 vez por mês no caso do vinho e alcopops. A 
cerveja destaca-se por ser a bebida cujo consumo é progressivamente mais frequente em 
função da idade/grupo etário e mais frequente também em comparação com as restantes 
bebidas alcoólicas. As evoluções relativamente às restantes bebidas sofrem algumas flutuações, 
sendo de referir que, comparando os jovens mais novos (10-15 anos) com os mais velhos (19-24 
anos), a frequência de ingestão de cerveja, vinho e bebidas espirituosas é superior nos mais 
velhos. Adicionalmente, na transição entre os 10-15 e os 16 anos é particularmente expressivo o 
aumento da frequência mensal de qualquer bebida alcoólica. 

Entre os jovens com padrões de consumo nocivo no último ano, mais de metade (no caso 
do «binge» e de beber até ficar «alegre») fizeram-no 1 vez ou mais por mês, sobretudo 1 a 3 
vezes por mês. Relativamente à embriaguez, a situação predominante consiste na frequência 
menos do que 1 vez por mês. Estas frequências sofrem também flutuações em função da 
idade/grupo etário. Verificamos que, à semelhança do incremento na prevalência e frequência 
de consumo recente, na transição para os 16 anos e 17 anos ocorre um particular incremento 
da frequência de cada padrão de consumo nocivo (é nos jovens de 16 anos que a frequência 
mensal de embriaguez é mais elevada, o mesmo sucedendo para a ingestão de bebidas até 
ficar «alegre» e o consumo «binge» para os 17 anos).  

Destacamos as prevalências de consumo recente de bebidas alcoólicas e de padrões de 
consumo mais nocivo em idades precoces, designadamente em grupos etários em que a sua 
aquisição/consumo são proibidos.  

No que diz respeito ao estatuto legal dos jovens inquiridos quanto à permissão para 
aquisição/consumo de bebidas alcoólicas, verificamos que a prevalência e a frequência de 
consumo recente destas bebidas e de padrões de consumo nocivo aumentam de forma mais 
expressiva numa fase de transição para a permissão de aquisição de bebidas alcoólicas não 
espirituosas, atingindo a frequência de embriaguez um valor máximo nos consumidores recentes 
de 16 anos. Por outro lado, a prevalência e a frequência do consumo recente de bebidas 
alcoólicas atingem os seus valores máximos no grupo de jovens que podem beber qualquer tipo 
de bebida alcoólica (19-24 anos). De notar ainda que, apesar de serem dos que bebem mais 
frequentemente até ficarem «alegres» e de forma «binge», estes jovens são os que menos 
frequentemente atingem o estado de embriaguez. 

O principal problema reconhecido na sequência da ingestão de bebidas alcoólicas 
consiste no coma alcoólico (sobretudo observado em amigos mas também experienciado pelo 
próprio), não sendo contudo uma prática comum o recurso a um serviço de urgência. Em 
segundo lugar, no quadro dos jovens com carta de condução, é de destacar a referência ao 
problema da condução embriagado. Por outro lado, a ideia de que conduzir um pouco 
embriagado é perigoso é a que reúne maior consenso entre os jovens inquiridos. 
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Verificamos também que no contexto social dos jovens, segundo as suas declarações, é de 
alguma forma comum o consumo de bebidas alcoólicas pelos amigos, que se destaca por sua 
vez relativamente ao dos familiares. A maioria dos jovens tem pelo menos um amigo ou familiar 
com quem costuma conviver que bebe em excesso ou se embriaga, percentagem que é 
superior nos consumidores recentes. 
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ALTERAÇÕES NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E PROBLEMAS ASSOCIADOS  

1. Alterações no consumo de bebidas alcoólicas 

Tendo em conta a alteração do quadro legal em abril de 2013, a recolha de dados no 
âmbito deste estudo foi efetuada um ano depois, de forma a caracterizar o padrão de 
consumo de bebidas alcoólicas dos jovens, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº50/2013 
de 16 de abril. 

Para uma identificação de alterações no consumo de bebidas alcoólicas, procurámos 
recolher informação no presente estudo que sirva como indicação quanto a possíveis 
tendências a este nível. 

Deste modo, no inquérito aplicado, os jovens foram inquiridos quanto a alterações no seu 
padrão de consumo de bebidas alcoólicas em função da data de publicação da alteração 
legislativa, isto é, março/2013-março/2014 em comparação com março/2012-março/2013. Isto 
significa que estas alterações se baseiam na avaliação que os próprios jovens fazem quanto à 
evolução dos seus consumos nos 2 anos precedentes à data da inquirição. 

Esta questão foi colocada relativamente à ingestão de quatro tipos de bebidas alcoólicas 
(cerveja, vinho, bebidas espirituosas, alcopops) e a três padrões de consumo mais nocivos 
(consumo «binge», beber até ficar «alegre», beber até ficar embriagado12

• Total de jovens: inclui todos os jovens, isto é, os que nunca consumiram bebidas 
alcoólicas (abstinentes), os que consumiram anteriormente mas não nos últimos 12 
meses (desistentes) e os que consumiram nos últimos 12 meses (consumidores 
recentes). Estas percentagens permitem ter a noção da proporção de jovens em 
geral que consumiram no último ano com maior, menor ou igual frequência. 

). O indicador 
considerado para identificar alterações foi a frequência, expressa em «mais vezes/ igual número 
de vezes/menos vezes» que no ano anterior.  

Nas Figuras seguintes (26 a 37) procuramos resumir as declarações dos jovens, globalmente 
e em função da sua idade/grupo etário. De forma a apresentar uma visão ampla das 
alterações percebidas no consumo de bebidas alcoólicas do total de jovens inquiridos, em 
cada Figura são sempre apresentadas percentagens referentes a dois grupos: 

• Consumidores recentes: inclui apenas os jovens que consumiram a bebida alcoólica 
em causa ou adotaram o padrão de consumo nocivo em causa nos últimos 12 
meses. Estas percentagens permitem ter a noção da proporção de consumidores 
recentes que consumiram com maior, menor ou igual frequência. 

1.1. Jovens inquiridos globalmente 

Analisando as evoluções percebidas pelos jovens quanto ao consumo de bebidas 
alcoólicas, destacamos uma tendência para as referências à manutenção da frequência de 
consumo para todas as bebidas, com exceção para a cerveja, relativamente à qual é um 
pouco mais evidente a tendência para o incremento do consumo. Por outro lado, as referências 
à diminuição da frequência de consumo atingem um valor percentual máximo de 14% no total 
de inquiridos, aplicável às bebidas espirituosas (Figura 26): 

 

 

                                                      
12 Como referido anteriormente, no instrumento de recolha de dados especificou-se que o consumo «binge» corresponde a 
beber 5 ou mais (se for mulher) ou 6 ou mais (se for homem) copos de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião e 
que por embriaguez se entende «cambalear, dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu depois». 
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• Cerveja 

Praticamente metade dos jovens (47%) refere que bebe cerveja igual número de vezes ou 
mais vezes (22%, 25%, respetivamente) que no ano anterior. 11% beberam menos vezes. Entre 
os consumidores recentes de cerveja, 43% beberam mais vezes que no ano anterior e 36% 
mantiveram a mesma frequência. 

• Vinho 

Aproximadamente um terço dos jovens (34%) refere que bebeu vinho igual número de vezes 
ou mais vezes (21%, 14%, respetivamente) que no ano anterior. 10% beberam menos vezes. 
Entre os consumidores recentes de vinho, destaca-se a proporção dos que mantiveram a 
frequência de consumo (46%). 

• Bebidas espirituosas 

44% dos jovens referem que  beberam bebidas espirituosas igual número de vezes ou mais 
vezes (23%, 21%, respetivamente) que no ano anterior. 14% beberam menos vezes. Entre os 
consumidores recentes de bebidas espirituosas, 39% beberam o mesmo número de vezes e 
35% beberam mais vezes que no ano anterior. 

• Alcopops 

35% dos jovens referem que  beberam alcopops igual número de vezes ou mais vezes (22%, 
13%, respetivamente) que no ano anterior. 13% beberam menos vezes. Entre os consumidores 
recentes deste tipo de bebidas, destaca-se a proporção dos que mantiveram a frequência 
de consumo (44%)13

Fig. 26– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por tipo de bebida alcoólica: jovens globalmente e consumidores recentes (%), 2014 

. 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

 

                                                      
13 De notar que relativamente a cada tipo de bebida alcoólica identifica-se um grupo de jovens (segundo uma 

prevalência que se situa ente 11% e 21% consoante a bebida) que já foi consumidor e que deixou de o ser (desistentes). 
Não é possível, no entanto, situar se o abandono do consumo foi concomitante à alteração legislativa.  
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Analisando as evoluções percebidas pelos jovens quanto a padrões de consumo mais 
nocivos de bebidas alcoólicas, destacamos uma tendência para assinalar a manutenção da 
frequência destes padrões de consumo. Por outro lado, as referências a uma diminuição de 
frequência assumem um valor percentual máximo de 11%, relativo ao «binge» (Figura 27): 

• Um terço dos jovens (33%) consumiu de forma «binge» igual número de vezes ou mais 
vezes (17%, 15%, respetivamente) que no ano anterior. 11% tiveram esta prática menos 
vezes. Entre os que tiveram esta prática no último ano, 38% mantiveram a frequência da 
sua realização e 34% aumentaram-na. 

• 40% dos jovens bebeu até ficar «alegre» igual número de vezes ou mais vezes (21%, 19%, 
respetivamente) que no ano anterior. 10% tiveram esta prática menos vezes. Entre os 
jovens que beberam até ficarem «alegres» no último ano, 42% mantiveram a frequência 
da sua realização e 37% aumentaram-na. 

• 26% dos jovens bebeu até ficar embriagado igual número de vezes ou mais vezes (15%, 
11%, respetivamente) que no ano anterior. 9% tiveram esta prática menos vezes. Entre os 
jovens que beberam até ficarem embriagados no último ano, destaca-se também o 
grupo que não identifica alterações no número de vezes em que o fez14

Fig. 27– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por padrão de consumo: jovens globalmente e consumidores recentes (%), 2014 

. 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.2. Jovens de 10-15 anos 

Entre os jovens de 10-15 anos, aos quais, independentemente do quadro legal em causa, 
não é nem era permitido adquirir/consumir bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao 
público, constata-se que, nos consumidores recentes, a maior proporção manteve ou 
aumentou a ingestão de cada tipo de bebida alcoólica, com uma tendência para a 
manutenção no caso do vinho e alcopops e para o incremento no caso da cerveja e 
espirituosas. Por outro lado, as referências a uma diminuição na frequência de consumo 
assumem um valor percentual máximo de 8% no total de inquiridos, relativamente à cerveja 
(Figura 28).  

                                                      
14 De referir que 8% a 10% dos jovens são desistentes destes padrões de consumo, isto é, já os praticaram anteriormente 

mas não no último ano. Não é possível no entanto situar se o abandono do consumo foi concomitante à alteração 
legislativa.  
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Fig. 28– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por tipo de bebida alcoólica: jovens globalmente e consumidores recentes, de 10-15 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

Também relativamente aos padrões de consumo mais nocivos, no quadro do consumo 
recente, é maior a proporção de jovens que referem uma manutenção ou aumento da 
frequência destas práticas (sempre superior a 70% no total, entre os consumidores recentes), 
identificando-se poucas diferenças entre as três práticas. Por sua vez, a diminuição da 
frequência de consumo assume um valor percentual máximo de 23%, relativo ao «binge». 

De destacar também que, em comparação com os restantes grupos etários, são os 
consumidores recentes de 10-15 anos que em maior medida mencionam um aumento da 
frequência de ingestão de bebidas alcoólicas até ficar «alegre» ou embriagado. A este respeito 
importa, contudo, ter presente a prevalência destas práticas nos últimos 12 meses (Figura 29). 

Fig. 29– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por padrão de consumo: jovens globalmente e consumidores recentes, de 10-15 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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1.3. Jovens de 16 anos 

No que diz respeito à idade mínima legal, estes jovens encontram-se nas mesmas 
circunstâncias que o grupo etário anterior. Contudo, à data da inquirição, segundo o novo 
quadro legal, é-lhes permitido consumir/adquirir bebidas alcoólicas não espirituosas. 

Neste grupo de jovens é também mais evidente a manutenção ou incremento da 
frequência de consumo das bebidas alcoólicas, com uma tendência para a manutenção no 
que diz respeito ao vinho e para o incremento relativamente às restantes bebidas. No que diz 
respeito aos alcopops, há uma maior diversidade de apreciações por parte dos jovens, em que 
a mesma proporção refere uma manutenção ou diminuição do consumo. Com efeito, as 
referências a uma diminuição da frequência de consumo assumem um valor percentual 
máximo de 18% no total de inquiridos, relativamente aos alcopops.  

De notar também que, comparativamente aos restantes grupos etários, são os 
consumidores recentes de 16 anos que, de um modo geral, mais reportam aumentos dos 
consumos de qualquer das bebidas (sem diferenciação expressiva entre espirituosas e não 
espirituosas) no ano após a alteração legislativa, face ao período homólogo anterior (Figura 30). 

Fig. 30– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por tipo de bebida alcoólica: jovens globalmente e consumidores recentes, de 16 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

No que diz respeito a práticas mais nocivas, é também clara a maior proporção de jovens 
que referem a manutenção ou aumento da frequência de «binge» (sobretudo manutenção), 
de beber até ficar «alegre» (sobretudo aumento) e de embriaguez (sobretudo manutenção). No 
total de inquiridos, as referências a uma diminuição de frequência assumem valores percentuais 
superiores relativamente ao «binge» (13%). 

Em comparação com os restantes grupos etários, os jovens de 16 anos, destacam-se, à 
semelhança dos de 10-15 anos, pelas referências ao aumento da frequência de ingestão de 
bebidas alcoólicas até ficar «alegre» (Figura 31). 
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Fig. 31– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por padrão de consumo: jovens globalmente e consumidores recentes de 16 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.4. Jovens de 17 anos 

À data da transição de quadros legais, estes jovens tinham 16 anos, o que significa que, em 
termos de identificação de alterações na frequência de consumo, está em causa a 
comparação entre um ano em que não podiam consumir/adquirir qualquer bebida alcoólica e 
um ano em que passaram a poder consumir/adquirir bebidas não espirituosas. 

Metade ou mais destes jovens declaram a manutenção ou aumento da frequência de 
consumo de cada tipo de bebida alcoólica. Verifica-se uma tendência para a manutenção do 
consumo no que concerne ao vinho e alcopops e para o aumento relativamente à cerveja e 
espirituosas (Figura 32). 

Fig. 32– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por tipo de bebida alcoólica: jovens globalmente e consumidores recentes de 17 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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No que diz respeito aos padrões de consumo mais nocivo, é maior a tendência para a 
manutenção ou incremento da sua frequência, com algumas distinções a registar. 
Relativamente ao «binge» é mais evidente a referência ao aumento da sua frequência, 
enquanto que em relação a beber até ficar «alegre» e à embriaguez, a proporção de jovens 
que refere a sua manutenção é semelhante à que refere o seu aumento. De referir ainda que, 
relativamente à embriaguez, estas são por sua vez semelhantes (ainda que um pouco 
superiores) à referência à diminuição da frequência. 

Em comparação com outras idades/grupos etários, estes jovens (consumidores recentes), 
são os que mais referem um aumento da frequência de consumo «binge» (Figura 33). 

Fig. 33– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013), por padrão de 
consumo: jovens globalmente e consumidores recentes com 17 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 34– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por tipo de bebida alcoólica: jovens globalmente e consumidores recentes de 18 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

No que diz respeito a consumos mais nocivos, é mais evidente a referência à manutenção 
da frequência de ingestão de bebidas alcoólicas até ficar «alegre» e de embriaguez e, por 
outro lado, de aumento da frequência de «binge» (Figura 35). 

Fig. 35– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por padrão de consumo: jovens globalmente e consumidores recentes com 18 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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1.6. Jovens de 19-24 anos 

Estão agora em causa jovens que atualmente e nos últimos 2 anos podiam 
adquirir/consumir qualquer tipo de bebida alcoólica em locais públicos ou abertos ao público.  

É de notar que entre os jovens de 19-24 anos é mais comum a referência à manutenção da 
frequência de consumo para todas as bebidas alcoólicas (Figura 36). 

Fig. 36– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por tipo de bebida alcoólica: jovens globalmente e consumidores recentes de 19-24 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

Quanto ao consumo mais nocivo, destaca-se a manutenção, seguida da diminuição da 
frequência de cada uma das práticas. De notar, que nas idades/grupos etários precedentes, a 
seguir à manutenção se destacava o aumento do da frequência destas práticas. Com efeito, 
em comparação com os restantes grupos etários, estes consumidores recentes são os que 
menos referem um aumento da frequência de consumos nocivos (Figura 37). 

Fig. 37– Alterações na frequência de consumo recente (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Por padrão de consumo: jovens globalmente e consumidores recentes de 19-24 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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1.7. O que concluímos quanto a alterações na frequência de consumo  

Globalmente, as proporções de jovens que declaram que a sua frequência de consumo de 
bebidas alcoólicas ou de certos padrões mais nocivos diminuíram situam-se entre 9% e 14%. 

Com exceção da cerveja, cuja evolução mais frequente consistiu no aumento de vezes em 
que esta foi ingerida (ainda que com uma diferença percentual muito reduzida em 
comparação com os jovens que referem a sua manutenção), 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, no total de jovens inquiridos é mais frequente a 
referência à manutenção da regularidade dos consumos mais nocivos. Efetuando uma 
comparação entre idades/grupos etários, concluímos: 

• Para todas as idades/grupos etários e tipos de bebidas alcoólicas, a proporção de 
jovens consumidores recentes 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 (com exceção para os jovens de 19-24 anos). 

• No que diz respeito às evoluções na frequência de ingestão de bebidas alcoólicas no 
último ano, são os consumidores recentes de 16 anos os que mais referem um aumento 
desta.  

• No que diz respeito às evoluções na frequência de consumos nocivos no último ano, os 
consumidores recentes de 10-15 anos são os que mais referem um aumento da 
frequência de ingestão de bebidas alcoólicas até ficar «alegre» e embriagado (sendo 
de ter em consideração as respetivas prevalências no total de inquiridos). Depois destes, 
de um modo geral, são os consumidores recentes de 16 e de 17 anos que mais 
reportam aumentos de consumos nocivos (ingestão de bebidas alcoólicas até ficar 
«alegre» para os 16 anos, consumo «binge» para os 17 anos e embriaguez para ambos). 
Por outro lado, os consumidores recentes de 19-24 anos são os que menos referem 
aumentos de frequências de consumos nocivos.  

• Com exceção para os jovens de 19-24 anos, a proporção de jovens que refere que 
passou a beber cerveja mais vezes é sempre superior às dos jovens que referem a sua 
manutenção ou diminuição. De notar, contudo, que, de uma forma geral, é semelhante 
à dos jovens que mencionam uma manutenção da frequência. Apenas nos jovens de 
18 anos se destaca particularmente a referência ao aumento de consumo em 
comparação com os que o mantêm. 

• Para todos os grupos etários, a tendência consiste na manutenção da frequência com 
que o vinho é tomado. Apenas nos jovens de 18 anos, a proporção de jovens que refere 
a manutenção do consumo é semelhante aos que apontam o seu incremento. 

• Entre os 10 e os 16 anos, destacam-se as referências ao aumento do número de vezes 
em que são ingeridas bebidas espirituosas, com particular evidência nos jovens de 16 
anos, em que a referência a um aumento da frequência é claramente superior à da sua 
manutenção. A partir dos 17 anos tendem a manter a frequência do consumo, 
sobretudo entre os 19-24 anos. 

• À semelhança do vinho, os jovens tendem a declarar sobretudo uma manutenção da 
frequência de consumo de alcopops, com exceção para os de 16 anos, idade em que 
os jovens referem em maior medida o seu aumento. 

Por último, é importante referir que esta análise incide em alterações de frequência de 
consumo tendo como base os jovens que tomaram bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses. Isto 
significa que não estão contemplados os casos dos jovens que na transição entre os dois anos 
em comparação deixaram de consumir as referidas bebidas alcoólicas ou deixaram de adotar 
os vários padrões de consumo nocivo. Possivelmente, entre os consumidores desistentes 
mencionados anteriormente, constarão jovens que correspondem a este tipo de situação. 
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2. Razões para as alterações na frequência de consumo de bebidas alcoólicas 

De forma a melhor compreender as motivações subjacentes a uma diminuição ou aumento 
da frequência de ingestão de bebidas alcoólicas (por tipo de bebida) ou da frequência de 
determinados comportamentos (consumo «binge», beber até ficar «alegre» ou embriagado), 
designadamente razões de acessibilidade, que podem em grande medida decorrer da 
alteração legislativa, os jovens foram inquiridos sobre 5 razões possíveis, dando espaço, numa 
resposta aberta, para a indicação de razões adicionais ou alternativas. São estas: 

• Razões económicas 
• Motivos de saúde 
• Razões familiares 
• Alterações no estilo de vida (saídas à noite, percurso profissional/académico) 
• Razões de acessibilidade às bebidas alcoólicas (locais onde se pode consumir ou 

adquirir) 
• Outras razões 

Considerando os jovens inquiridos globalmente, independentemente do tipo de bebida 
alcoólica ou padrão de consumo nocivo, as razões que se destacam, quer para o aumento da 
frequência, quer para a sua diminuição, têm que ver com alterações no estilo de vida. Este 
argumento é apontado por aproximadamente metade dos jovens.  

Entre as 5 razões sugeridas, as mencionadas em segundo lugar, quer para o aumento quer 
para a diminuição da frequência de consumo são as económicas (mencionadas por 9% a 15% 
dos jovens quanto ao aumento da frequência e por 11% a 14% para a sua diminuição, 
consoante o tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo).  

As razões relativas à acessibilidade de bebidas alcoólicas, particularmente relevantes no 
domínio deste estudo, são mencionadas por menos de 10% dos jovens, quer para o aumento da 
frequência como para a sua diminuição, tratando-se de um argumento mais comum para 
justificar o aumento da frequência do que para a sua diminuição. 

Os motivos de saúde são também referidos apenas marginalmente (independentemente 
da evolução da frequência), no máximo por 8% dos jovens.   

Por sua vez, as razões familiares são mencionadas também no máximo por 8% dos jovens 
(independentemente da evolução da frequência). 

De notar que, enquanto o argumento das alterações do estilo de vida é o principal para 
todas as idades/grupos etários, os restantes sofrem algumas variações quanto à sua priorização 
em função destes. A este nível destacamos que 28% dos jovens de 17 anos mencionam razões 
familiares para justificar o aumento da frequência de vinho. 

3. Alterações em problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas 

Como referido a propósito das alterações no consumo de bebidas alcoólicas, a recolha de 
dados no âmbito deste estudo foi efetuada um ano após a alteração legislativa. Apesar do 
reduzido espaço de tempo entre a publicação do Decreto-Lei e a aplicação do inquérito para 
avaliar este tipo de alterações, procurámos conhecer também eventuais evoluções em 
problemas potencialmente associados ao consumo de bebidas alcoólicas, segundo a 
perceção dos jovens inquiridos. 

Como tal, nos inquéritos aplicados, solicitámos a identificação de alterações aos jovens que 
reconheceram problemas nos últimos 12 meses, em função da data de publicação da 
alteração legislativa, isto é, março/2013-março/2014 (últimos 12 meses) em comparação com 
março/2012-março/2013. 
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Esta questão foi colocada relativamente a 6 problemas, sendo o indicador das alterações a 
frequência, expressa em «mais vezes/ igual número de vezes/menos vezes» que no ano anterior: 

• Envolvimento em atos de violência/lutas depois de ter tomado bebidas alcoólicas 
• Envolvimento em sexo desprotegido depois de ter tomado bebidas alcoólicas 
• Hospitalização ou recurso a serviço de urgência depois de ter tomado bebidas 

alcoólicas 
• Coma alcoólico, caraterizado no instrumento de recolha de dados como «sem 

reação, inanimado, desmaio/perda de consciência» 
• Assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico (sendo neste caso um problema 

que não afeta o jovem diretamente) 
• Conduzir embriagado 

Tratando-se de problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas, considerámos 
pertinente analisar a informação apenas no quadro dos consumidores recentes de bebidas 
alcoólicas (jovens que ingeriram bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses). 

3.1. Alterações ocorridas 

Entre os consumidores recentes, a percentagem máxima de jovens que refere cada tipo de 
problema é de 14%, referente ao coma alcoólico. As evoluções percebidas pelos jovens diferem 
consoante o problema em causa (Figura 38):  

• 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. 

Fig. 38– Alterações na frequência de problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas (03/2013-
03/2014 vs 03/2012-03/2013) - Por tipo de problema: consumidores recentes (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
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No quadro do consumo recente, a percentagem de jovens que declara ter assistido a 
amigos a entrarem em coma alcoólico é de 34%. De uma forma geral os jovens referem em 
maior medida uma tendência para a diminuição deste tipo de situações, à exceção dos de 18 
anos (Figura 39). 

Fig. 39– Alterações na frequência do problema assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico (03/2013-
03/2014 vs 03/2012-03/2013): consumidores recentes globalmente e por idade/grupo etário (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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15 O que pode significar a ocorrência destas situações no último ano e não no ano anterior. 

. De notar que os 
jovens mencionam um aumento da frequência de coma alcoólico sofrido por eles próprios mas 
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a serviços de urgência depois de ter tomado bebidas alcoólicas é menos evidente neste ano 
que no anterior. 

É de notar a propósito destas evoluções que, à semelhança do que sucede para as 
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4. O que concluímos quanto a alterações no consumo de bebidas alcoólicas e 
problemas associados 

Comparando dois anos de transição no que concerne à alteração legislativa no domínio da 
disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao 
público, constatamos que 9% a 14% dos jovens (10-24 anos) inquiridos que tomaram bebidas 
alcoólicas no último ano o fizeram menos vezes (considerando todos os tipos de bebidas 
alcoólicas e padrões de consumo nocivo) que no ano anterior. Globalmente, a tendência 
reside na manutenção da frequência de ingestão de todas as bebidas alcoólicas (à exceção 
da cerveja, onde é maior a referência a um aumento desta) e de todos os consumos nocivos. 

Em todas as idades/grupos etários analisados, 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 que 
referem uma manutenção ou aumento desta, para todos os tipos de bebidas alcoólicas e 
padrões de consumo nocivo. Os jovens consumidores recentes de 19-24 anos constituem uma 
exceção a este quadro, na medida em que referem mais uma diminuição do que um aumento 
da frequência de consumo de bebidas espirituosas, alcopops e qualquer consumo nocivo.   

Comparando grupos etários no que diz respeito à medida em que referem um aumento da 
frequência de consumo de bebidas alcoólicas e padrões nocivos no último ano, em 
comparação com o ano anterior, verificamos que são os consumidores recentes de 16 anos 
que, de uma forma geral, mais reportam um aumento da frequência de ingestão das várias 
bebidas alcoólicas, enquanto, a seguir aos de 10-15 anos, são os consumidores recentes de 16 e 
de 17 anos que mais reportam aumentos de consumos nocivos (em que nos dois anos de 
transição aqui em análise teriam respetivamente entre 14-16 anos e entre 15-17 anos).  

É de notar a este propósito que, como referido anteriormente, comparando os jovens 
inquiridos de várias idades/grupos etários no que diz respeito à prevalência e frequência de 
ingestão de bebidas alcoólicas e de consumo nocivos, é entre os de10-15 anos por um lado e, 
os 16/17 anos, por outro, que se observa o maior aumento destas.  

Importa referir a propósito destas evoluções que estas são frequentemente idades de 
transição em termos de alterações do estilo de vida (nomeadamente a frequência de saídas à 
noite), sendo estas, aliás, as razões das alterações dos consumos mais apontadas pelos 
inquiridos em geral: independentemente do grupo etário, as principais razões referidas por estes 
para alterações na sua frequência de consumo, quer no que diz respeito ao seu aumento como 
à sua diminuição, são as alterações no estilo de vida (ex: saídas à noite, percurso 
profissional/académico). 

As razões de acessibilidade a bebidas alcoólicas (ex: locais onde se pode consumir ou 
adquirir), particularmente importantes no domínio deste estudo, são, à exceção de alguns casos 
pontuais, referidas apenas marginalmente para justificar a diminuição da frequência de 
consumo. Com efeito, este argumento é mais comum para justificar o aumento da frequência. 

Finalmente, no que concerne a problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas, 
as evoluções percebidas pelos jovens que reconhecem estes problemas 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 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. 
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APLICAÇÃO DA LEI 

A medida em que a legislação publicada é efetivamente aplicada é um importante 
mediador das mudanças que esta pretende produzir em comportamentos e, em última análise, 
na saúde das populações. Como tal, neste estudo procurámos recolher informação de forma a 
ilustrar a medida em que os jovens, por um lado, e os estabelecimentos comerciais, por outro, 
efetivamente aplicam o previsto no Decreto-Lei nº 50/2013, de 16 de abril, através da 
experiência dos jovens inquiridos. 

 
1. Aquisição de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses 

No que diz respeito a um conjunto de estabelecimentos comerciais, 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 mencionadas apenas marginalmente. 

É de notar que cerca de um terço dos consumidores recentes refere que adquiriu bebidas 
alcoólicas em casa ou na rua (Figura 40). 

Fig. 40- Locais mais frequentes de aquisição de bebidas alcoólicas: 
Jovens globalmente e consumidores recentes (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

De forma a conhecer as práticas dos estabelecimentos comerciais quanto à aplicação da 
lei no que diz respeito à idade mínima legal para a venda de bebidas alcoólicas, analisamos as 
respostas dos jovens relativamente aos locais em que mais frequentemente adquirem estas 
bebidas em função da sua idade, considerando em particular as idades/grupos etários em que 
esta venda não é permitida de todo. 

Verificamos que entre os jovens de 10-15 anos que tomaram bebidas alcoólicas no último 
ano, os principais locais de aquisição foram os bares. Em segundo lugar, estes jovens 
mencionam as discotecas, os cafés e a rua como os locais onde mais frequentemente 
adquirem bebidas alcoólicas. Salientamos de novo a aquisição em casa (Figura 41). 
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Fig. 41- Locais mais frequentes de aquisição de bebidas alcoólicas: 
Total de inquiridos e consumidores recentes de 10-15 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

Entre os jovens de 16 anos, aos quais no ano anterior não era permitido disponibilizar, vender 
ou consumir bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público mas em que, à data 
da inquirição era já permitido relativamente às bebidas não espirituosas, os locais mais comuns 
de aquisição de bebidas alcoólicas são os bares, as discotecas e, em seguida, o café, a rua, em 
festas privadas e festivais (Figura 42).  

Fig. 42– Locais mais frequentes de aquisição de bebidas alcoólicas: 
Total de inquiridos e consumidores recentes de 16 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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2. Práticas de controlo nos últimos 12 meses 

Analisamos agora o exercício de um conjunto de práticas de controlo quanto à 
disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao 
público, de acordo com a experiência dos jovens inquiridos. Estas práticas são descritas para o 
total de jovens inquiridos e relativamente a idades/grupos etários específicos. 

2.1. Recusa de venda ou confiscação de bebidas alcoólicas  

No total de inquiridos, aproximadamente metade tem a experiência de lhe ter sido 
recusada a venda de uma bebida alcoólica ou de esta lhe ter sido confiscada. Esta atuação 
ocorreu sobretudo em contexto não especificado e, em segundo lugar, em bares e cafés 
(Figura 43). 

Fig. 43- Recusa de venda ou confiscação de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, por locais mais 
frequentes - Total de inquiridos e consumidores recentes (%), 2014  

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

Os jovens que em maior medida referem a experiência de lhes ter sido recusada e/ou 
confiscada uma bebida alcoólica são os de 16 anos, seguidos dos de 17 anos16

                                                      
16 A experiência de lhes ter sido confiscada uma bebida alcoólica é obtida a partir das declarações dos jovens quanto aos 
locais mais frequentes em que esta situação ocorreu nos últimos 12 meses (rua, restaurante, café, bar, discoteca, festa 
privada, festival/concerto de música, bomba de gasolina, roulotte/carrinha, supermercado, casa, outro). 

, precisamente 
aqueles jovens adolescentes que, como vimos atrás, se destacam com consumos nocivos mais 
frequentes.    

É de destacar também a proporção de consumidores de 10-15 anos a quem foi recusada 
e/ou confiscada uma bebida alcoólica (53%).  

De qualquer forma, note-se também as proporções não muito inferiores no grupo de 19-24 
anos (38%), ao qual, no último ano, era permitido adquirir/consumir qualquer bebida alcoólica, 
o que remete para situações não relacionadas com o controlo da idade (Figura 44).     
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Fig. 44- Recusa de venda ou confiscação de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses 
Total de inquiridos e consumidores recentes, globalmente e por idade/grupo etário (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

2.2. Inquirir acerca da idade e solicitação de cartão de identificação 

42% dos jovens inquiridos tiveram, nos últimos 12 meses, a experiência de lhes ter sido 
perguntada a idade para lhes venderem bebidas alcoólicas. Entre os que tomaram bebidas 
alcoólicas neste período, esta percentagem é de 50%. Esta situação ocorreu com maior 
frequência em bares e, em segundo lugar, em supermercados e outros lugares não 
especificados (Figura 45).  

Fig. 45– Inquirição sobre a idade para vender bebidas alcoólicas, por locais mais frequentes 
Total de inquiridos e consumidores recentes (%), 2014  

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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42% dos jovens (50% dos consumidores recentes) tiveram, no último ano, a experiência 
de lhes ser perguntada a idade para lhes venderem bebidas alcoólicas. Os jovens com maior 
experiência a este nível são os de 16 anos, seguidos dos de 17 anos17

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

40% dos jovens inquiridos declaram que no último ano lhes foi solicitado um cartão de 
identificação (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão) para lhes venderem bebidas 
alcoólicas (48% entre os consumidores recentes). Esta situação foi mais comum em contexto de 
bar e, em segundo lugar, de supermercado e outros lugares não especificados (Figura 47).  

 (Figura 46). 

Fig. 46– Inquirição sobre a idade para vender bebidas alcoólicas 
Total de inquiridos e consumidores recentes, globalmente e por idade/grupo etário (%), 2014 

                                                      
17 A experiência de lhes ter sido perguntada a idade para lhes venderem bebidas alcoólicas é obtida a partir das 
declarações dos jovens quanto aos locais mais frequentes em que esta situação ocorreu nos últimos 12 meses (rua, 
restaurante, café, bar, discoteca, festa privada, festival/concerto de música, bomba de gasolina, roulotte/carrinha, 
supermercado, casa, outro). 
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Fig. 47– Solicitação de cartão de identificação para vender bebidas alcoólicas, por locais mais frequentes 
Total de inquiridos e consumidores recentes (%), 2014 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

Esta experiência é mais comum para os jovens de 16 anos, seguidos dos de 17 anos (Figura 
48)18

Fig. 48– Solicitação de cartão de identificação para vender bebidas alcoólicas 
Total de inquiridos e consumidores recentes, globalmente e por idade/grupo etário (%), 2014 

. 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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3. Alterações na facilidade de aquisição de bebidas alcoólicas 

No que diz respeito à perceção dos jovens quanto à facilidade de acesso a diversas 
bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, bebidas espirituosas) verifica-se que a grande maioria 
considera não terem havido alterações no período após a alteração legislativa. Esta perceção 
é semelhante, independentemente da idade/grupo etário e do tipo de bebida. Por sua vez, os 
jovens de 16 anos são os que em maior medida consideram que se tornou mais fácil este 
acesso, independentemente do tipo de bebida alcoólica (Figuras 49 a 51).  

Fig. 49– Alterações na dificuldade de aquisição de cerveja (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Total de inquiridos e por idade/grupo etário (%), 2014 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
 
 

Fig. 50– Alterações na dificuldade de aquisição de vinho (03/2013-03/2014 vs 03/2012-03/2013) 
Total de inquiridos e por idade/grupo etário (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 51– Alterações na dificuldade de aquisição de bebidas espirituosas (03/2013-03/2014 vs 03/2012-
03/2013):Total de inquiridos e por idade/grupo etário (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

4. Atuação em caso de intoxicação alcoólica 

No grupo de jovens que no último ano se embriagou, em 24% dos casos foi contactado o/a 
namorado(a) e/ou amigo (s)/conhecido(s) a propósito desta situação, o que é ainda mais 
comum no caso dos menores. Em segundo lugar, destaca-se por sua vez a situação de ninguém 
ter sido chamado. Com efeito, como se pode observar na Figura 52, é raro serem contactados 
os pais, mesmo em jovens menores em estado de intoxicação/embriaguez, como previsto no 
Decreto-Lei Nº50/2013, de 16 de abril, ou qualquer figura de autoridade19

Fig. 52- Pessoas/entidades contactadas em caso de embriaguez/Intoxicação alcoólica nos últimos 12 meses 
Total de inquiridos com embriaguez nos últimos 12 meses, menores de 18 anos ou com 18 anos ou mais (%), 

2014 

. 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

                                                      
19 Não foram de todo contactados representantes legais, a PSP/GNR ou seguranças privados. 
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5. O que concluímos quanto à aplicação da lei 

Os locais em que os jovens inquiridos mais frequentemente adquirem bebidas alcoólicas são 
os bares e as discotecas, seguidos dos cafés e supermercados. Uma proporção importante 
menciona ainda a aquisição na rua ou em casa.  

Perto de metade dos jovens inquiridos experienciou, no último ano, práticas de controlo 
quanto à disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, a saber, a recusa de venda 
ou confiscação da bebida alcoólica, a inquirição sobre a idade e a solicitação de cartão de 
identificação. Estas experiências de controlo são mais frequentes nos jovens de 16 anos, 
seguidos dos de 17 anos.  

Os contextos em que estas práticas são mais mencionadas são os bares, que são 
simultaneamente os locais mais frequentados para aquisição de bebidas alcoólicas. Analisando 
as experiências dos jovens quanto a cada prática de controlo dentro dos subgrupos que 
adquiriram bebidas alcoólicas em cada estabelecimento comercial, verificamos que a 
proporção que teve a experiência de controlo se mantém como mais elevada relativamente 
aos bares. Por outro lado, embora as discotecas sejam o segundo local mais frequente de 
aquisição de bebidas alcoólicas, são os cafés e supermercados que se destacam em segundo 
lugar quanto à experiência de práticas de controlo.  

Considerando os dois anos em comparação (precedente e subsequente à alteração 
legislativa), a perceção dos jovens inquiridos é, sobretudo, de que não ocorreram alterações na 
dificuldade de acesso a bebidas alcoólicas, independentemente do tipo de bebida (cerveja, 
vinho ou espirituosas). 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 como os jovens que mais referem um aumento da facilidade de acesso a 
bebidas alcoólicas são também os que mais apontam ter passado por práticas de controlo, 
porventura porque, no grupo de adolescentes, são os que mais se deslocam a 
estabelecimentos comerciais para aquisição de bebidas alcoólicas. Apesar da ocorrência de 
algumas situações de controlo, a experiência prevalecente poderá ser a de ausência deste. 
Com efeito, é de relembrar como, no âmbito dos consumidores recentes, as práticas nocivas 
são mais evidentes nestes jovens. Por sua vez, a par desta particular referência a um aumento 
na facilidade de acesso a bebidas alcoólicas é de destacar, o particular incremento da 
prevalência e frequência de ingestão destas na transição para estas idades. 

Por fim, é de referir, entre estes jovens, a fraca implementação da medida prevista no 
Decreto-Lei nº 50/2013, de 16 de abril, de contacto do responsável legal em situações de 
intoxicação de menores.  
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A LEI: CONHECIMENTOS, ATITUDES E REPRESENTAÇÕES 

1. Conhecimento da lei  

O conhecimento da legislação funciona como um fator mediador da adoção de 
comportamentos em conformidade com esta. Como tal, selecionou-se um conjunto de 
medidas restritivas chave da alteração legislativa, referentes aos contextos, horários e idades 
mínimas em que é permitido disponibilizar, vender ou consumir bebidas alcoólicas em locais 
públicos20

Fig. 53– Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: ocorrência 
de alteração legislativa nos últimos 2 anos: Total de inquiridos e consumidores recentes, globalmente e por 

grupo etário (%), 2014 

, de forma a avaliar o nível de conhecimentos dos jovens inquiridos.  

1.1. Ocorrência de alguma alteração legislativa 

Questionados sobre a ocorrência de alguma alteração legislativa no domínio da lei sobre a 
disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, nos 2 anos precedentes à data da 
inquirição, a maior parte (64%) dos jovens respondeu afirmativamente. Os grupos etários que 
demonstraram ter um maior conhecimento quanto à ocorrência desta alteração são o de 16-18 
anos, seguido do de 19-24 anos. Globalmente e para cada um dos grupos etários, os 
consumidores recentes afirmam em maior medida terem conhecimento da ocorrência desta 
alteração (Figura 53). 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.2. Conhecimento quanto à permissão de venda de bebidas alcoólicas em postos 
de abastecimento de combustível fora das localidades e na autoestrada 

Aproximadamente metade dos jovens inquiridos declarou desconhecer a legislação no que 
diz respeito à permissão de venda de bebidas alcoólicas em postos de abastecimento de 
combustível fora das localidades e na autoestrada. Os restantes jovens distribuem-se de forma 
relativamente equitativa entre os que consideram que tal comercialização é permitida e os que 
consideram que não (com uma ligeira tendência do total de inquiridos para a resposta certa e 
dos consumidores recentes para a resposta errada).  

O conhecimento deste aspeto da lei varia em função do grupo etário considerado: 
                                                      

20 A fim de facilitar a leitura, por vezes utilizar-se-á a expressão «comprar/consumir» para designar a disponibilização, venda 
e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público. 
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• Jovens de 10-15 anos: apresentam um maior nível de desconhecimento quanto a 
este tema. De entre os jovens que têm uma opinião formada, a tendência consiste 
em darem a resposta correta. 

• Jovens de 16-18 anos: entre os que têm opinião formada, distribuem-se 
equitativamente entre os que dão a resposta certa e os que dão a errada. 

• Jovens de 19-24 anos: entre os que têm opinião formada, são os que em maior 
medida dão a resposta incorreta. 

Globalmente e para cada um dos grupos etários, os consumidores recentes são os que em 
maior medida têm uma opinião formada sobre esta questão. O perfil de conhecimentos em 
função do grupo etário é semelhante ao do total de inquiridos, com exceção para o de 16-18 
anos, em que se destaca uma tendência para a resposta incorreta (Figura 54). 

Fig. 54- Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: permissão de 
venda de bebidas alcoólicas nos postos de abastecimento de combustível fora das localidades e na auto 

estrada: jovens globalmente e por grupos etários (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.3. Conhecimento quanto a horários em que é proibida a comercialização de 
bebidas alcoólicas 

Aproximadamente metade dos jovens não sabe se existem horários em que é proibida 
a comercialização de bebidas alcoólicas. Os jovens de 19-24 anos são uma exceção, sendo no 
entanto ainda de 41% a proporção que desconhece este aspeto da lei. Por sua vez, o grupo 
etário mais jovem (10-15 anos) é o que apresenta um maior nível de desconhecimento. 

De entre os jovens com opinião formada, com exceção para o grupo de 19-24 anos, a 
tendência consiste em considerarem que não existem horários específicos em que seja proibida 
a comercialização de bebidas alcoólicas, isto é, para darem a resposta incorreta. 

Também relativamente a este aspeto os consumidores recentes têm em maior medida 
uma opinião formada sobre o assunto. O perfil de conhecimentos em função do grupo etário é 
semelhante ao do total de inquiridos (Figura 55). 
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Fig. 55– Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: horário 
específico em que é proibida a venda de bebidas alcoólicas: jovens globalmente e por grupos etários (%), 

2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.4. Conhecimento quanto à idade a partir da qual é permitido consumir/comprar 
bebidas alcoólicas em locais públicos  

• Consumir 

Questionados sobre a idade a partir da qual é permitido consumir determinadas bebidas 
alcoólicas (cerveja, vinho e bebidas espirituosas) em locais públicos, aproximadamente metade 
dos jovens indicam a idade correta quanto à cerveja e às bebidas espirituosas, enquanto 
apenas 38% demonstra saber a idade a partir da qual pode beber vinho.  

Para cada um dos tipos de bebida, os restantes jovens dividem-se de forma relativamente 
equitativa entre os que não sabem qual a idade e os que referem uma idade incorreta. No que 
diz respeito às respostas incorretas, para a cerveja e vinho, destaca-se claramente os 18 anos 
como a idade em que consideram que este consumo é permitido, enquanto para as bebidas 
espirituosas, a idade incorreta mais referida são os 16 anos.  

Os consumidores recentes apresentam um menor desconhecimento desta idade e mais 
frequentemente referem a resposta correta. 

• Comprar  

Por outro lado, quando questionados sobre a idade em concreto a partir da qual é 
permitido comprar determinadas bebidas alcoólicas (cerveja, vinho e bebidas espirituosas), 
também aproximadamente metade indica a idade correta relativamente à cerveja e às 
bebidas espirituosas, existindo uma maior dificuldade na identificação da idade correta quanto 
ao vinho. As respostas incorretas mais mencionadas são as já apontadas a propósito da 
permissão para consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. 

Os consumidores recentes apresentam um maior conhecimento desta idade, referindo mais 
frequentemente a resposta correta (Figura 56). 
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Fig. 56– Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: idade a partir 
da qual é permitido consumir/comprar cerveja, vinho ou bebidas espirituosas em locais públicos: jovens 

globalmente (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

1.4. 1. Conhecimento quanto à idade a partir da qual é permitido consumir/ 
comprar bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público – jovens de 
10-15 anos 
A grande maioria dos jovens inquiridos de 10-15 anos desconhecem ou têm uma noção 

errada quanto à idade a partir da qual é permitido comprar/consumir bebidas alcoólicas em 
locais públicos. O vinho é a bebida alcoólica relativamente à qual os jovens apresentam um 
menor nível de conhecimento. Os consumidores recentes apresentam um maior conhecimento 
desta idade, referindo mais frequentemente a resposta correta, com exceção para a idade em 
que é permitido consumir bebidas espirituosas em locais públicos, em que uma menor 
proporção apresenta a resposta correta (Figura 57). 
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Fig. 57– Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: idade a partir 
da qual é permitido consumir/comprar cerveja, vinho ou bebidas espirituosas em locais públicos - jovens de 

10-15 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.4. 2. Conhecimento quanto à idade a partir da qual é permitido consumir/ 
comprar bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público – jovens de 
16-18 anos 

Em comparação com os inquiridos mais jovens, o grupo etário de 16-18 anos apresenta um 
maior nível de conhecimentos quanto a este aspeto da legislação, sobretudo no que diz 
respeito à cerveja e às bebidas espirituosas. Por outro lado, não é de descurar que 
praticamente metade desconhece de todo qual a idade ou tem uma ideia errada sobre esta. 
Os consumidores recentes apresentam um maior conhecimento desta idade, referindo mais 
frequentemente a resposta correta (Figura 58). 

Fig. 58– Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: idade a partir 
da qual é permitido consumir/comprar cerveja, vinho ou bebidas espirituosas em locais públicos - jovens de 

16-18 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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1.4. 3. Conhecimento quanto à idade a partir da qual é permitido consumir/ 
comprar bebidas alcoólicas em locais públicos – jovens de 19-24 anos 

A medida em que estes jovens conhecem este aspeto da legislação é semelhante aos 
restantes grupos etários, sobretudo ao anterior. De destacar apenas que é menor a 
percentagem de jovens que respondeu corretamente à questão sobre a idade mínima para 
adquirir bebidas espirituosas (Figura 59). 

Fig. 59- Conhecimento da lei sobre disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas: idade a partir 
da qual é permitido comprar / consumir cerveja, vinho ou bebidas espirituosas em locais públicos - jovens 

de 19-24 anos (%), 2014 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

1.5. O que concluímos quanto aos conhecimentos relativamente à idade a partir da 
qual é permitido consumir/adquirir bebidas alcoólicas em locais públicos  

Independentemente do grupo etário, o nível de desconhecimento quanto a este aspeto da 
legislação é bastante elevado, seja porque os jovens desconhecem de todo qual a idade 
mínima, seja porque têm informação incorreta sobre a mesma. Relativamente às bebidas não 
espirituosas tendem a indicar uma idade mais tardia (18 anos), enquanto para as espirituosas 
indicam sobretudo uma idade mais precoce (16 anos). Os jovens de 10-15 anos apresentam um 
nível de desconhecimento superior aos restantes. Por outro lado, de uma forma geral, os 
consumidores recentes tendem a ter um melhor conhecimento quanto a este tema. 

2. Atitudes face a medidas restritivas do consumo de bebidas alcoólicas 
 
A atitude face às medidas legisladas constitui-se também como um fator mediador da 

adoção de comportamentos em conformidade com estas. Como tal, procurou-se obter a 
opinião dos jovens inquiridos sobre a adoção de um conjunto diversificado de possíveis medidas 
restritivas à venda e consumo de bebidas alcoólicas.  

À data da inquirição, parte destas medidas estavam em vigor (a idade legal do consumo 
de álcool variar consoante o tipo de bebida alcoólica; o grau de alcoolémia permitido para os 
condutores com carta de condução há menos de 3 anos e condutores profissionais ser de 
0,2g/l; proibição de venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho), enquanto as restantes 
eram hipotéticas.  
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Tendo em conta as suas declarações, verificou-se que os jovens inquiridos são 
tendencialmente a favor (totalmente a favor/a favor) das seguintes medidas restritivas do 
consumo de bebidas alcoólicas, a saber (Figura 60): 

• A idade legal para o consumo de todas as bebidas alcoólicas passar dos 16 para os 18 
anos 

• A idade legal do consumo de álcool variar consoante o tipo de bebida alcoólica 

• Baixar de 0,5 para 0,2g/l o grau de alcoolémia permitido para os condutores com carta 
de condução há menos de 3 anos, para os condutores profissionais e condutores em 
geral 

• Proibir a venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho 

As proporções de jovens que são a favor/totalmente a favor das duas primeiras medidas 
mencionadas sugerem que alguns jovens apresentam posições incoerentes, isto é que tanto são 
a favor da mesma idade para todas as bebidas alcoólicas (18 anos) como são a favor de uma 
diferenciação por tipo de bebida alcoólica. É contudo de notar que, considerando as opções 
de resposta na sua globalidade, parece existir mais uma tendência a favor da diferenciação de 
idades. 

Por outro lado, são tendencialmente contra (contra/totalmente contra) outro tipo de 
medidas restritivas, a saber: 

• Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de concertos e/ou 
festivais de música, ou eventos desportivos. 

• Aumentar o imposto sobre as bebidas alcoólicas. 

Fig. 60- Atitudes face à disponibilização, venda e consumo de álcool: jovens globalmente (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

2.1. Atitudes face a medidas restritivas: jovens de 10-15 anos 

Os jovens inquiridos de 10-15 anos são tendencialmente a favor (totalmente a favor/a favor) 
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uma atitude mais favorável à diferenciação de idades em função do tipo de bebida alcoólica 
do que a idade legal passar para os 18 anos para todas as bebidas.  

Relativamente às restantes medidas não é percetível uma tendência clara a favor ou 
contra (Figura 61). 
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A idade legal para o consumo de todas as bebidas alcoólicas passar dos 16 para 
os 18 anos de idade (n=1026)

totalmente a favor/favor nem a favor nem contra contra/totalmente contra
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Fig. 61- Atitudes face à disponibilização, venda e consumo de álcool: jovens de 10-15 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

2.2. Atitudes face a medidas restritivas: jovens de 16-18 anos 

Este grupo de jovens é tendencialmente a favor (totalmente a favor/a favor) das mesmas 
medidas mencionadas a propósito do grupo de 10-15 anos. Contudo, tendem a ser 
desfavoráveis (contra/totalmente contra) às medidas (Figura 62): 

• Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de concertos e/ou 
festivais de música, ou eventos desportivos. 

• Aumentar o imposto sobre as bebidas alcoólicas. 

Fig. 62– Atitudes face à disponibilização, venda e consumo de álcool: jovens de 16-18 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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2.3. Atitudes face a medidas restritivas: jovens de 19-24 anos 

 Estes jovens são também tendencialmente a favor das medidas mencionadas a 
propósito dos restantes grupos etários e do total de inquiridos. De notar que este grupo é, 
contudo, mais favorável à passagem da idade legal para o consumo de todas as bebidas 
alcoólicas para os 18 anos, em comparação com a medida de diferenciação desta idade em 
função do tipo de bebida alcoólica. Em comparação com os restantes grupos etários, estes 
jovens destacam-se ainda por serem particularmente a favor das medidas de baixar de 0,5 para 
0,2g/l o grau de alcoolémia permitido para os condutores com carta de condução há menos 
de 3 anos e para os condutores profissionais. 

  No que diz respeito às medidas relativamente às quais tendem a ser desfavoráveis, 
apresentam um perfil semelhante ao do grupo etário anterior (Figura 63). 

Fig. 63– Atitudes face à disponibilização, venda e consumo de álcool: inquiridos com 19-24 anos (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
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associadas com a sua condição de poderem consumir/comprar qualquer bebida alcoólica e 
poderem conduzir. 

Por outro lado, os jovens inquiridos tendem a ser desfavoráveis às medidas: 

• Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de concertos e/ou 
festivais de música, ou eventos desportivos. 

• Aumentar o imposto sobre as bebidas alcoólicas. 

Neste âmbito, destacamos o grupo de 10-15 anos como uma exceção quanto a esta 
atitude particularmente desfavorável a estas medidas em concreto. 

3. Probabilidade de existirem consequências decorrentes do incumprimento da lei 

As perceções dos jovens quanto à probabilidade de serem identificados e alvo de sanções 
no decorrer do incumprimento da lei são também importantes mediadores da sua atuação em 
conformidade com esta e, portanto, dos comportamentos que a alteração legislativa procura 
influenciar. 

Tendo em conta as suas declarações, os jovens inquiridos consideram mais provável uma 
pessoa que não cumpre a lei sobre a venda e consumo de bebidas alcoólicas 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-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 é 
inclusivamente menos comum a ideia de que estas consequências são prováveis/muito 
prováveis (Figura 64). 

Fig. 64- Probabilidade de sofrer consequências por incumprimento da lei do Álcool, por interlocutor 
(vendedor/comprador) - Total de inquiridos e por grupos etários (%), 2014 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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De uma forma geral, a tendência para a ideia de que é provável/muito provável a 
ocorrência de consequências se o indivíduo for um vendedor mantém-se independentemente 
do grupo etário. Já se este for um comprador, em todos os grupos etários vigora a opinião de 
que é pouco provável/nada provável a ocorrência de consequências, aspeto em que os 
consumidores recentes se distinguem do total de inquiridos, sobretudo no grupo etário de 10-15 
anos (Figura 65).  

Fig. 65– Probabilidade de sofrer consequências por incumprimento da lei do Álcool, por interlocutor 
(vendedor/comprador) - Consumidores recentes e por grupo etário (%), 2014 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
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PARA REFLETIR 
 

A partir das experiências dos jovens inquiridos observamos como o consumo de bebidas 
alcoólicas se encontra de alguma forma generalizado entre estes. Com prevalências muito 
relevantes entre os 10 e os 15 anos (44%), o consumo nos últimos 12 meses aumenta de forma 
particularmente expressiva em prevalência e frequência na transição para os 16 anos, 
tornando-se, por sua vez, mais comum e frequente à medida que a idade avança.  

Trata-se de uma prática com início muito precoce, sobretudo entre os 13 e os 15 anos. De 
facto, estes jovens apresentam convicções fortes quanto à nocividade da ingestão de álcool 
por crianças, mesmo em pequenas quantidades, mas já demonstram alguma indecisão quanto 
a este caráter nocivo para os adolescentes, categoria com que provavelmente se identificam. 
Por outro lado, a maioria é da opinião de que o álcool é uma droga. Porventura esta 
conotação não tem associada a ideia de nocividade. Coerentemente com esta 
desvalorização da nocividade da ingestão de álcool, os motivos de saúde constam entre os 
menos mencionados para a diminuição da frequência de ingestão de bebidas alcoólicas.  

Por outro lado, os pares constituem uma importante fonte de influência de ideias e 
comportamentos entre jovens e constatamos, quer a partir das prevalências de consumo neste 
estudo, quer a partir dos relatos dos jovens quanto à quantidade de amigos que ingerem 
bebidas alcoólicas, como este consumo está muito presente entre estes. Com efeito, os locais 
mais frequentes de aquisição de bebidas alcoólicas são contextos de convivialidade (bares, 
discotecas, cafés). A par disto, 43% dos jovens são da opinião de que o consumo de álcool está 
na moda. 

No que diz respeito a padrões de consumo nocivo, no total de inquiridos, cerca de metade 
já bebeu pelo menos uma vez até ficar «alegre» e 45% já fizeram consumos «binge». Um terço 
embriagou-se pelo menos 1 vez. No último ano, os consumidores recentes adotaram as duas 
primeiras práticas sobretudo 1 ou mais vezes por mês. Tendo em conta a influência do contexto 
social nas ideias e comportamentos, é de notar como a maioria dos jovens tem pelo menos um 
amigo ou familiar que bebe em excesso ou se embriaga. Desde muito cedo (10-15 anos) que as 
práticas mais nocivas de ingestão de bebidas alcoólicas estão presentes. Na transição para os 
16/17 anos observa-se um particular incremento da sua frequência, sendo os consumidores 
recentes de 16 anos que mais frequentemente se embriagam e os de 17 anos os que mais 
frequentemente bebem até ficarem «alegres» ou de forma «binge». 

Verificamos assim como, no grupo de jovens inquiridos, os 16-17 anos21

O principal objetivo das medidas legislativas que restringem locais, horários e idades mínimas 
para disponibilização/venda e consumo de bebidas alcoólicas prende-se usualmente com a 
limitação do acesso a estas, como mediador da diminuição dos consumos. Na alteração 
legislativa aprovada em abril de 2013 procedeu-se, em particular, a uma diferenciação entre as 

 (em comparação 
com o grupo etário anterior) parecem constituir-se como uma fase de transição para o 
consumo das diversas bebidas alcoólicas e adoção de práticas mais nocivas bem como quanto 
ao aumento da frequência destes.  

Em consonância com estas prevalências de consumo mais intensivo, é de destacar como 
um quarto dos jovens assistiu a amigos a entrarem em coma alcoólico e 10% experienciaram 
eles próprios esta situação no último ano. Neste plano, salientamos algumas preocupações, 
como a de não ser comum entrar em contacto com os pais quando os menores estão 
intoxicados e a de não ser também uma prática comum o recurso a um serviço de urgência em 
situação de coma alcoólico. 

                                                      
21 De recordar que os consumos são analisados relativamente aos 12 meses anteriores à data da inquirição, o que significa 
que estes jovens teriam entre 15 e 16 anos. 
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bebidas espirituosas e não espirituosas quanto à idade mínima legal para disponibilização, 
aquisição e consumo destas em locais públicos ou abertos ao público. 

No ano após a alteração legislativa, o consumo de cada bebida alcoólica, bem como as 
práticas nocivas mantiveram-se com uma frequência semelhante ou mesmo um pouco superior 
ao ano precedente a esta, sem diferenciação significativa entre as bebidas espirituosas e as 
não espirituosas. As referências a um aumento da frequência de consumos tendem a ser 
inclusivamente superiores entre os inquiridos mais novos (os consumidores recentes de 16 anos 
são os que, de uma forma geral, mais reportam aumentos da frequência de ingestão de 
bebidas alcoólicas e, a seguir aos de 10-15 anos, são os de 16/17 anos que mais reportam o 
aumento da frequência de consumos nocivos). 

De facto, a experiência da maioria dos jovens, independentemente da sua idade, é de que 
não ocorreram alterações na facilidade de acesso a cada bebida alcoólica, espirituosa ou 
não. Por outro lado, são os jovens de 16 anos que mais referem um aumento da facilidade de 
acesso, o que poderá resultar de, à data da inquirição, já lhes ser permitido adquirirem bebidas 
não espirituosas. No entanto este incremento é independente do tipo de bebida.  

Note-se como esta particular referência ao aumento na facilidade de acesso a bebidas 
alcoólicas pelos jovens de 16 anos é acompanhada do particular incremento da prevalência e 
frequência de ingestão destas e de consumos nocivos, seja numa perspetiva transversal 
(comparando os jovens inquiridos de diferentes idades/grupos etários), seja numa perspetiva 
longitudinal (pela avaliação retrospetiva de cada jovem quanto à evolução da sua frequência 
de consumo no último ano, face ao ano anterior).  

De forma coerente com a perceção dos jovens quanto à manutenção da facilidade de 
acesso a bebidas alcoólicas, o argumento da acessibilidade é mencionado por estes apenas 
marginalmente quanto à justificação da diminuição do consumo. 

A medida em que a legislação publicada tem efeito na restrição ao acesso a bebidas 
depende da sua efetiva aplicação. Neste estudo, observamos como pelo menos metade dos 
jovens sem permissão para aquisição/consumo de bebidas alcoólicas em locais 
públicos/abertos ao público puderam adquirir estas bebidas em estabelecimentos comerciais, 
sobretudo bares, discotecas e cafés (considerando os que tomam bebidas alcoólicas). Com 
efeito, apenas cerca de metade destes jovens tiveram a experiência de serem submetidos a 
práticas de controlo quanto à venda de bebidas alcoólicas. De notar ainda a este nível que os 
jovens podem adquirir bebidas alcoólicas em locais não comerciais, como em casa por 
exemplo, prática de cerca de um terço dos jovens. 

O não cumprimento da lei pelos jovens não parece estar associado a uma atitude 
desfavorável 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 todas as bebidas alcoólicas.  

De facto, embora a maioria dos jovens saiba que houve uma alteração legislativa, revelam 
um grande desconhecimento quanto aos aspetos previstos nesta, designadamente quanto à 
permissão de venda de bebidas alcoólicas em postos de abastecimento de combustível fora 
das localidades e na autoestrada, quanto à existência de horários específicos em que a venda 
de bebidas alcoólicas é proibida e quanto à idade mínima legal.  

Relativamente a este último aspeto, apenas metade dos jovens inquiridos sabe a idade 
correta para o consumo e venda de cerveja e espirituosas em locais públicos e uma proporção 
ainda menor conhece a idade correta quanto ao vinho. Aparentemente, os jovens com opinião 
formada interiorizaram que os 16 anos e os 18 anos são idades charneira mas tendem a 
confundi-las, isto é, os jovens que não sabem a idade correta para as bebidas não espirituosas 
tendem a considerar que esta são os 18 anos, enquanto os que se enganam relativamente às 
bebidas espirituosas tendem a considerar que a idade correta são os 16 anos.  
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Independentemente do desconhecimento da lei acresce ainda como fator desmobilizador 
do seu cumprimento o facto de os jovens, sobretudo os que tomam bebidas alcoólicas, terem a 
expetativa de que ao incumprimento da sua parte não decorrem consequências. 
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Lei 

Uma parte crucial do estudo prende-se naturalmente com as questões relacionadas com a 
aplicação da legislação sobre a venda e consumo de bebidas alcoólicas, aprovada em abril 
de 2013, através do Decreto-Lei nº50/2013. Esta é a conceptualização, o testemunho e a 
vivência dos jovens portugueses que constituem a população em estudo. 

Antes de mais, e como ponto de partida, era importante apurar o que os jovens sabem e o 
que desconhecem acerca da legislação vigente relativa à venda e ao consumo de bebidas 
alcoólicas em locais públicos. Nesse sentido, todas as entrevistas realizadas forçosamente 
abordaram o tema, na medida em que tal condiciona a forma como os indivíduos se 
posicionam perante a lei e as noções que têm acerca das recentes mudanças legislativas, do 
seu impacto e da eficácia da sua aplicação. 

Analisados os discursos e as narrativas dos jovens entrevistados, ressalta da análise de 
conteúdo que existe um grande desconhecimento juvenil no que respeita à legislação em vigor. 
De uma forma geral, os jovens assumem saber pouco ou nada acerca da lei, desconhecendo 
os limites que esta impõe à venda e ao consumo de álcool em locais públicos. Assim, pode 
afirmar-se que esta tendência parece ser transversal aos jovens portugueses que constituem a 
população em estudo e, em grande medida, independente de variáveis como a idade, o sexo 
ou a localização geográfica, por exemplo. 

A maior parte dos entrevistados reconhece não estar informada acerca da lei, hesitando 
amiúde e demonstrando incerteza nas respostas. Quando perguntada acerca das idades 
mínimas legais, por exemplo, a maioria demonstrou pouco esclarecimento, incerteza nos 
conceitos, possuir ideias desalinhadas com o conteúdo da legislação ou até ser incapaz de 
responder o que quer que fosse. Mesmo quando respondeu corretamente face ao instituído por 
lei, a maior parte dos entrevistados fê-lo de forma pouco segura (procurando antever na 
reação do entrevistador se a resposta estava efetivamente certa). De igual forma, poucos 
foram os entrevistados que revelaram estar informados acerca da diferenciação entre bebidas 
espirituosas, por um lado, e vinho e cerveja, por outro, no que concerne à idade mínima legal, 
que o Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril, veio instituir. 

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) 

Acho que é a partir dos 16 que se pode vender. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

É 18. É? Não sei. Não tenho noção. (24 anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

É 16 anos… ou 18, não sei bem. (24 anos, sexo feminino, psicóloga estagiária) 

É 16, não é? (20 anos, sexo feminino, estudante) 
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Penso que seja aos 16. Todas as bebidas? [risos] Não sei. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de 
educação de infância) 

Venda aos 18, consumo é aos 16. Todas as substâncias, incluindo o tabaco (19 anos, 
sexo masculino, estudante) 

Idade mínima, idade mínima…, não sei, por acaso não tenho muita noção disso. (20 
anos, sexo masculino, estudante) 

18 anos? [hesitação]. Sinceramente não penso nisso (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Não sei, acho que é a partir dos 18 anos. (13 anos, sexo masculino, estudante) 

Não é 18 anos [para a cerveja]? Pensava que era. Ok, não sabia. Pensava que com 
16 anos ainda não era possível. (24 anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

Ainda assim, apesar da clara desinformação manifestada pela população em estudo no 
que à legislação vigente diz respeito, parece transparecer uma certa noção de que a lei sofreu 
alterações recentemente. Ainda que muitas vezes não saibam concretamente de que tratam 
as mudanças legislativas, ou sequer quando estas entraram, de facto, em vigor, por vezes os 
entrevistados parecem estar cientes que alguma coisa – nomeadamente o aumento da idade 
mínima legal de 16 para 18 anos, embora sem referência à distinção entre bebidas alcoólicas – 
mudou no passado recente. 

Sei que antes era 16, agora passou a ser 18, não foi? (15 anos, sexo feminino, estudante) 

Eu penso que era 16, não sei se já passou para 18. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

Acho que agora é 18. Não tenho a certeza. Antes era 16. Não tenho a certeza se 
mudou, mas acho que sim. Sei lá, quando mudou eu já tinha mais de 18, acho eu. Sim, 
acho que é isso. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Há dois anos, se não me engano, passou dos 16 para os 18 (19 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Houve aquela [alteração legislativa] que era de aumentar dos 16 para os 18. E 
baixar o teor de [álcool no sangue], por causa dos profissionais [de condução]. (14 anos, 
sexo feminino, estudante) 

Sabia que já tinha havido uma alteração na idade para trás e, agora, tinha voltado 
outra vez para a frente. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Contrastando com a tendência geral, é de salientar que um conjunto de entrevistados 
revelou estar relativamente informado acerca da lei, mais uma vez no que diz respeito à idade 
mínima legal para consumir bebidas alcoólicas, e fazendo a distinção entre bebidas espirituosas 
e a cerveja, por exemplo. Mesmo indiscutivelmente melhor informados, e com clara noção de 
alterações legislativas recentes, ainda assim a maior parte destes entrevistados demonstra não 
possuir uma informação totalmente correta e/ou atualizada. Ao contrário do que seria 
eventualmente de esperar, não são os entrevistados mais velhos os bem mais informados, mas 
aqueles jovens cujos pais ou familiares estão ligados à condução profissional (taxistas ou 
motoristas de pesados, por exemplo), independentemente da idade. 

Acho que a cerveja é 16 e as outras substâncias é 18. (14 anos, sexo feminino, estudante) 

Bebidas brancas acho que é 18 anos, as outras é 16. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

As espirituosas pode-se beber desde os 18. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

É a partir dos 18, algumas são a partir do 16, como cerveja. (14 anos, sexo feminino, 
estudante) 

Acho que é a partir dos 18. Todas as bebidas não, as brancas, acho eu. As outras a 
partir dos 16. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Acho que há umas, não sei se são as bebidas brancas, que é a partir dos 18 ou dos 
21, ou o que é que é. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Estou informado. Houve uma alteração em Janeiro de 2013, se não me engano, foi 
aquela em que as bebidas brancas passaram a ser a 18 anos, compra e venda. Não 
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tenho acesso à lei da alcoolémia no sangue, conduzir na estrada, não sei se há uma 
taxa para se andar na rua, não sei se há um nível mas, pronto, isso é uma coisa que eu 
me hei-de informar, quando for mais velho, quando precisar estar informado. (17 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Por exemplo, o que já aconteceu foi, aqui na terra, eu chegar e pedir um café e 
uma cerveja e eles oferecerem-me, se for preciso. Mas se pedir uma bebida branca, 
eles já não deixarem. Por causa da lei. Mas acho que isso também vai mudar. Vai deixar 
de ser permitido os menores de 16 beberem cerveja e… não é de beberem, pelo menos 
comprar. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Em suma, por falta de informação, a maioria dos jovens entrevistados não manifestou 
opinião, não fez grandes associações de ideias e não foi capaz de dizer muita coisa acerca da 
lei sobre a venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, à exceção da idade 
mínima legal para adquirir e consumir álcool e também dos limites de alcoolémia para os 
condutores. Esta última parece ser uma associação óbvia e recorrente, deixando transparecer 
que, para a amostra, a ideia de que conduzir sob efeito de álcool é perigoso e insensato é algo 
que já está aparentemente interiorizado e assume uma quase total unanimidade. 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) 

É um perigo beber álcool e depois conduzir. (14 anos, sexo feminino, estudante) 

Ah, conduzir sob efeito de álcool, não é? Tenho esse cuidado. Eu não conduzo, 
nunca [conduzo] quando vou sair. É maluquice. Nem ando com quem beba, por amor 
de Deus! E digo aos meus amigos para não levarem carro. Para quê, para se 
espetarem?! Fogo! E sei as quantidades. Agora mudou para pessoas com carta há 
menos de dois anos, é 0.2, acho eu. Não sei se a outra se manteve. É mesmo para 
desencorajar, ou seja, uma pessoa não pode beber nada. É verdade, é uma boa 
medida. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

A condução junto ao álcool acho que é a coisa mais estúpida que alguém pode 
fazer. Eu nunca, nunca, nunca, conduzo quando bebo. Nunca. (24 anos, sexo feminino, 
trabalhadora-estudante) 

Todos bebem. A não ser aqueles que vão conduzir, é que não bebemos, de resto, 
toda a gente bebe à noite. Quando vou conduzir, só coca-colas, sumos. (20 anos, sexo 
masculino, estudante) 

No entanto, pese embora o generalizado desconhecimento acerca da lei, nem todos os 
entrevistados defendem que deve ser dada mais informação aos jovens sobre a lei vigente. 
Enquanto uns entrevistados são claramente favoráveis, outros desvalorizam tal necessidade. No 
que toca à fonte informativa, a televisão parece ser a única referência. 

Acho que era uma coisa boa haver mais informação sobre a lei, acho que era 
producente, era bom para toda a gente. Não digo um controlo, mas sim uma 
informação, acho que isso é que é importante. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Mais informação, é assim, os jovens hoje em dia têm muita informação e eles 
conseguem perceber onde está o bem e onde está o mal, eles sabem que só a partir 
de x idade podem consumir, é que são livres de comprar bebidas, mas eles não ligam a 
nada, logo acho que, pronto, podia haver mais chamada de atenção por parte dos 
supermercados mas eles querem vender, eles querem fazer o negócio deles. (21 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Primeiro foi da televisão. Eles estavam lá a falar do Diário da República, que iam ser 
muitas coisas alteradas. Então, resolvi dar uma olhadazinha, só para saber. (20 anos, sexo 
masculino, estudante)  
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Mesmo desconhecendo os contornos da legislação vigente, a generalidade dos jovens 
entrevistados tem a opinião de que a aplicação da lei nem sempre é uma realidade, bem pelo 
contrário. Esta tende a ser vista como algo pleno de boas intenções mas, em última análise, 
inócuo e ineficazmente aplicado. 

A lei não é cumprida. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Essa lei ainda não está em vigor em muito lugar, porque não é aplicada. (14 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Acho que não tem muita aplicação. Ou sou mesmo eu que não estou a ver, mas eu 
acho que não. [risos] (24 anos, sexo feminino, psicóloga estagiária) 

Sei algumas coimas que são aplicadas, mas, de resto, não. (20 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Em geral os jovens não cumprem a lei. Acho que não. Penso que não. (18 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Tal posição parece decorrer do facto de que, segundo os entrevistados, é fácil ou muito 
fácil os menores de idade adquirirem bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais à 
margem da lei. 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 
generalizada. 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. Como se verá ao longo de todo o texto, esta ideia 
é transversal e amplamente partilhada pelos jovens entrevistados. 

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 que não se endireitam. (19 anos, sexo masculino, 
estudante) 

É facílimo, facílimo. Sempre foi fácil. E continua a ser. Sei lá, por mais que as pessoas 
queiram, cometem [sic] as leis, depois as pessoas querem é vender, não cumprem. 
Tirando os hipermercados, que se não vendem a um, vendem a outro, sei lá, se uma 
pessoa for a uma mercearia e quiser comprar uma garrafa de qualquer coisa nunca 
vão perguntar a idade, eles querem é vender. É verdade, o acesso é muito fácil. (20 anos, 
sexo masculino, estudante) 

Um dos motivos pelo qual não saio à noite é porque não vale a pena ver crianças a 
cair para o lado; da idade da minha irmã [15 anos], desmaiar em coma alcoólico. Vê-se 
muito. Uma coisa que, para mim, não faz sentido. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Sublinhando a ineficácia na aplicação da lei, os entrevistados referem as formas mais 
habituais de a contornar, de maneira a que os menores de idade tenham acesso a bebidas 
alcoólicas à sua margem, bem como diferentes estratégias adotadas pelos próprios 
consumidores na aquisição de álcool em estabelecimentos comerciais. Em jeito de crítica, a 
falta de controlo na aplicação da lei, nomeadamente por parte dos próprios estabelecimentos 
comerciais, é também apontada. 

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) 

Eu acho que é ilegal supostamente, mas acho que sim, que compram nos bares, sim. 
Não creio que haja muito controlo em relação a isso. Não, nem muito cuidado. Nunca 
ninguém me pediu a identificação. Mesmo antes [quando era menor de idade], 
também nunca ninguém me pediu, para poder comprar álcool. Por isso, a nível de 
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controlo nunca… só se for mesmo um caso de um miúdo que tenha 16 ou 18 e que 
pareça que tem muito menos. De resto, nunca vi. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Nunca vi, não sei propriamente como é que fazem, mas das duas uma: ou vão e 
pedem e lhes são fornecidas sem qualquer pedido de identificação ou então pedem a 
alguém mais velho e esse alguém mais velho compra e dá. Acho que já aconteceu 
muitas vezes pedirem e serem-lhes dadas. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

Pois, hoje em dia é proibido o acesso a menores de 16 anos, mas eles conseguem. 
Ou alguém compra por eles, mais velho, ou então mesmo os proprietários fazem as 
regras. (21 anos, sexo feminino, estudante)  

Então, eu sempre tive amigos mais velhos, ou seja, era fácil, era só dizer-lhes «tens 
aqui dinheiro da minha parte, vocês vão ali ao supermercado comprar e vamos para 
casa de alguém». (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Há facilidade em os jovens comprar. Por exemplo, podem ir ao supermercado, não 
sei que tipo de controlo é que há para os menores de 18, ou menores de 16, não sei, 
mas acredito que não haja controlo nenhum. Já nem digo nos cafés ou nos bares, mas 
nos supermercados, por exemplo, podem perfeitamente lá chegar e se alguém 
perguntar, e eu acredito que ninguém vá perguntar, eles diriam que se calhar seria para 
um familiar, e saem com muita facilidade dali com bebidas. É um exemplo. (24 anos, sexo 
feminino, psicóloga estagiária) 

Às vezes, sou eu a adquirir as bebidas [alcoólicas] para o meu grupo de amigos. (16 
anos, sexo masculino, estudante) 

Embora a opinião predominante seja achar que a legislação vigente não consegue impedir 
que os menores de idade fixada por lei consigam adquirir bebidas alcoólicas, em relação à 
perceção de evolução recente as visões diferem: a posição da maioria é que a facilidade de 
acesso tem vindo a aumentar, mas há também quem partilhe da opinião contrária. No entanto, 
quando forçados a pensar de uma forma mais concreta e retrospetiva (isto é, em relação 
especificamente ao último ano apenas), de uma forma geral, os jovens entrevistados revelam 
não ter sentido ou ter qualquer perceção de grandes mudanças no último ano, 
nomeadamente ao nível do acesso às bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais. 

No entanto, mais fácil ou menos fácil, a enfâse parece ser colocada sobretudo na 
facilidade existente e na prática comum que é ver menores de idade a adquirir bebidas 
alcoólicas à margem da lei. É de salientar que, ao contrário do que a lei vigente prevê, alguns 
dos entrevistados são jovens com idades inferiores a 16 e 18 anos e que, segundo dizem, 
adquirem e consomem bebidas alcoólicas sem grande dificuldade ou, até, com muita 
facilidade. 

Por acaso, não notei assim grande diferença. Desde que me lembro, quase sempre 
consegui [comprar bebidas alcoólicas]. Portanto, não notei grande diferença. […] Já 
comprei cerveja, já comprei isso [bebidas espirituosas]. Já! (16 anos, sexo masculino, estudante) 

De há um ano para cá, não senti diferença nenhuma. Nunca me barraram acesso, 
nunca vi. Continua igual. Já há algum tempo que eu consumo álcool e nunca vi 
ninguém a comentar sequer nada sobre isso. Não estou a ver. (24 anos, sexo feminino, 
trabalhadora-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 (16 anos, sexo feminino, estudante) 

[No último ano é] ela por ela. É mais… aquela rusga do «temos que fazer para 
parecer bem no papel». Ainda não é o suficiente para parar com pormenores «parem 
de beber». Sei lá, não é se divertir mas e de caírem em coma alcoólico. (20 anos, sexo 
masculino, estudante) 
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Penso que não [no último ano não se alterou o acesso a bebidas alcoólicas], acho 
que infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista de cada um, é bastante 
fácil adquirir as bebidas. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

Em termos de pessoas mais novas talvez agora seja mais fácil comprar, não sei. (20 
anos, sexo feminino, estudante) 

É igual. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

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) 

É assim, como nós somos maiores, […] acho que, desde que entrámos na faculdade, 
não noto grande diferença. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Também há mais facilidade em aceder às bebidas alcoólicas. Hoje é mais fácil eles 
comprarem. Desde que não haja uma autoridade por perto, as pessoas facilitam, eles 
não vão recusar porque vão ter lucro. Arranja-se sempre qualquer coisa. (20 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Acho que é fácil adquirir bebidas, bastante fácil até [risos]. Eu acho que sempre foi 
fácil mas que ultimamente tem ficado mais fácil. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

É assim, está mais difícil. Portanto, eles já têm que inovar um bocadinho. Para ser 
sincero. Agora parece que há uma captação mais urgente por parte dos pais dessa 
situação. Como também já houve alguma intervenção das forças especiais, alguns pais 
que tomaram alguma consciência. Está mais difícil no sentido… os seguranças à porta 
do bar e até os próprios donos das discotecas já têm uma preocupação adicional; 
também porque começaram a surgir aquelas multas altíssimas. Quando há menores 
dentro dos bares as multas são graves. Mas já há uma certa preocupação, quando 
uma pessoa já começa a ficar assim um pouco mais alegre dentro de um bar, eles já 
pedem à pessoa para sair. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Em relação ao tipo de estabelecimento onde é mais fácil os menores de idade adquirirem 
bebidas alcoólicas à margem da lei, as opiniões também não são unânimes. Há quem aponte 
os supermercados e hipermercados (este últimos por causa das caixas automáticas), há quem 
refira o contrário, apontando bares e cafés como locais de mais fácil acesso, enquanto outros 
referem discotecas. As bombas de gasolina parecem ser os estabelecimentos comerciais onde, 
segundo os jovens entrevistados, mais difícil é um menor de idade conseguir adquirir bebidas 
alcoólicas à margem da lei. 

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 que não traz a identificação e dá para passar. (15 anos, sexo feminino, 
estudante) 

A lei não é cumprida nas discotecas nem nos bares. Se um menor entra numa 
discoteca, à partida quando chega ao balcão vão-lhe vender. À partida não, de 
certeza. A questão é entrarem, e hoje em dia é fácil. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Já aconteceu eles pedirem a minha identificação à porta [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 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, porque se tivermos um segurança à porta e ele nos 
pedir a nossa identificação, o nosso bilhete de identidade, se ele nos estiver a deixar 
entrar e não tivermos idade, a culpa é dele, não é nossa. Agora se nós tivermos idade e 
ele deixar entrar, a partir do momento em que estamos lá dentro, podemos consumir à 
vontade. O controlo é feito à entrada. (16 anos, sexo masculino, estudante) 
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Hoje em dia, os gaiatos em supermercados recorrem mais a esse esquema, porque 
os supermercados continuam a pedir-te o BI, mas bares e isso já não. Qualquer gaiato 
pode entrar nesse café aí à noite e pedir uma imperial das grandes e ’bora para o 
camadão. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Acho que [os amigos adquirem bebidas alcoólicas] é nos supermercados e 
hipermercados. (19 anos, sexo masculino, 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) 

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) 

Até na bomba de gasolina, eu lembro-me de andar na secundária, no 12º ano, e 
aquilo estavam duas pessoas a funcionar, um velhinho e uma velhinha. Quando era a 
velhinha, era impossível lá comprar tabaco, porque ela pedia sempre BI, quando era o 
velhinho toda a gente já sabia que lá podia comprar tabaco porque ele nunca pedia 
BI. Álcool, então, ainda é pior, porque já nem pedem BI, já veem pela cara mesmo. (19 
anos, sexo masculino, estudante) 

Em bombas de gasolina eu pessoalmente não [assisti a menores a consumir bebidas 
alcoólicas], mas já vi pessoas a comprarem. Apesar de depender do estabelecimento, 
nem todas vendem. Nem todas vendem. Por exemplo, em autoestradas nenhuma 
vende. Já vi comprar, eu nunca comprei. Não calhou. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

[Os amigos adquirem bebidas alcoólicas em] bares, sítios onde não pedem bilhete 
de identidade. Nos supermercados pedem, eles evitam ir lá. É fácil comprar, nalguns 
sítios é. (14 anos, sexo feminino, estudante) 

De uma forma geral, os entrevistados estão de acordo que o controlo no acesso de 
menores de idade a bebidas alcoólicas parece ser feito muito na base do aspeto, verificando-
se ser mais apertado para rapazes do que raparigas, especialmente em contexto de diversão 
noturna. 

Nas bombas da gasolina, se eles repararem, se eles repararem ou uma pessoa 
parecer mais nova, eles pedem [a identificação]; agora, se parecer mais velho, já não 
pedem. É um bocado pelo aspeto. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Vendem [facilmente], por causa da minha aparência, por acaso, porque eu 
costumo ter barba e isso, eles não costumam pedir [a identificação], mas normalmente 
às vezes pedem. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Já aconteceu perguntarem a idade. Então a mim, que tenho cara de miúdo! «Ah, 
vão ter que mostrar o BI». (20 anos, sexo masculino, estudante) 

É assim, a identificação… é um bocado discriminatório, dito assim. As raparigas não 
têm identificação, normalmente a polícia também fecha um bocadinho os olhos. 
Porque são as raparigas que movimentam os bares. Um bar que tem raparigas mais 
giras, mais rapazes vão lá. É matemática simples. Portanto, eles fecham os olhos a 
algumas raparigas, mesmo que sejam com idades inferiores à permitida. Agora rapazes, 
não. São barrados à porta. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Somos todos mais altos, uns já têm barba, outros não. Mas parecemos todos mais 
velhos. Facilita e bastante. Para entrar nas discotecas também, e muitas outras coisas. 
Por exemplo, comprar tabaco, já facilita ter um ar mais velho. (16 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Eu antes estava preocupada, por exemplo das primeiras vezes que fui sair à noite 
estava sempre preocupada que alguém me fosse perguntar a idade, mas agora já não 
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tenho receio nenhum, já conheço as pessoas dos bares e tudo. (15 anos, sexo feminino, 
estudante) 

Por exemplo, já vi raparigas… eu conhecia a rapariga, ela tinha na altura, ia fazer 16 
algumas horas depois, e foi até à bomba e estava completamente atrevida, e pediu se 
faz favor ao empregado. O empregado caiu nos efeitos da beleza e lá lhe vendeu a 
garrafa. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Algumas vezes, falando na primeira pessoa, os entrevistados revelam que nem sempre 
conseguem (ou conseguiam) ter acesso às bebidas alcoólicas, por serem menores de idade. No 
entanto, mais uma vez, no discurso dos jovens parece imperar a tendência para valorizar mais 
as vezes em que conseguem (ou conseguiam) adquirir álcool e as formas de contornar a lei. 

Às vezes até não vendiam, às vezes pedíamos a alguém para ir buscar, mas outras 
vezes vendiam. Em supermercados, cafés também (mas cafés era mais complicado). 
Em bares e nas discotecas também, aí pediam o BI. Nas bombas de gasolina era mais 
fácil. Na roulotte também [ainda] vendem a menores de 16. (16 anos, sexo Masculino, 
estudante) 

Nos supermercados, nas grandes superfícies, nunca vi pedir [a identificação]. É fácil, 
até porque agora em alguns têm aquelas caixas automáticas e ninguém está lá para 
ver se tens 18 anos ou não. Só quando era mais novo, quando tinha para aí 15, é que 
me recusaram e foi porque estava muita gente se calhar lá. (17 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Hoje em dia é fácil porque mesmo que a lei não permita a venda a menores há 
sempre sítios onde é fácil. Já comprei, por exemplo, no hipermercado e era menor, e 
não me pediram a identificação. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Sempre houve pessoas menores de idade a quererem, por exemplo, tabaco, que foi 
com o que eu comecei mais cedo, e havia sempre maneira de arranjar alguém que 
fosse comprar um maço de tabaco, sempre. Por isso, mesmo que a lei mude… (19 anos, 
sexo masculino, estudante) 

Nunca aconteceu [recusarem-me bebidas alcoólicas por ser menor] (17 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Nunca aconteceu [perguntarem-me a idade], por acaso não. Nem em restaurantes, 
nem em bares. (24 anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

Nunca me aconteceu pedirem o cartão de identificação. Nem aos meus amigos. (15 
anos, sexo feminino, estudante) 

Não me lembro de alguma vez me terem pedido a identificação. (20 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Eles vendem-me e nunca me pediram o BI. É muito fácil, em todo o lado, 
basicamente. Em nenhum lado nos pedem. (14 anos, sexo feminino, estudante) 

Perguntar a idade, sim, já me aconteceu. O cartão de identificação, não. À entrada 
dos bares. Disse que tinha 16 e entrei. Mas já avisaram que, já vieram várias vezes “quem 
é que tinha cartão?”, porque costumavam pedir, não sei quê, e depois chegámos lá e 
só perguntaram a idade. Sempre a andar. Não há muita fiscalização. Se houvesse, 
tinham que pedir os cartões [risos]. (16 anos , sexo feminino, estudante) 

Pediram o meu bilhete de identidade e disseram que não tinha idade para comprar. 
Já aconteceu numas bombas de gasolina; não aqui, mas já aconteceu. E pouco mais. 
Por acaso, acontece poucas vezes. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Eu já vi pedirem o BI a pessoas com mais de 18 anos por aparentarem menos, aí já vi, 
por acaso já vi. (24 anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

A tendência geral parece de pôr todo o ónus do acesso dos menores a bebidas alcoólicas 
em quem vende e não em quem compra. Alguns dos jovens entrevistados adotam uma postura 
muito crítica em relação aos estabelecimentos comerciais que permitem tal prática. 
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E o pior de tudo é que cá em Évora a maior parte das pessoas que têm 
estabelecimentos noturnos não têm noção do mal que podem fazer às pessoas que já 
estão bêbedas dar mais uma imperial, porque há pessoas que se encontram em 
estados lastimáveis e mesmo assim a ser servidos, é uma vergonha. Uma pessoa quando 
está num estado que não está propriamente sóbrio não tem muito bem a consciência 
mas uma pessoa que está a servir devia ter consciência. Cá em Évora, todos 
estabelecimentos noturnos fazem isso, bares, discotecas e até cafés. (19 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Daquilo que se vê, e do que eu tenho visto, e às vezes surpreende-me como é que 
alguém é capaz de servir, por exemplo, a um miúdo que aparenta ter 10 anos, ou 12 
anos, e ninguém quer saber. E acho que isso nos marca, pelo menos acho que [a lei] 
não está assim tão aplicável. (24 anos, sexo feminino, psicóloga estagiária) 

Não só a generalidade dos entrevistados tem a perceção que há muitas falhas na 
aplicação da lei, como a tendência predominante parece ser no sentido de defender medidas 
mais rígidas e um maior controlo e fiscalização na sua aplicação, inclusive por parte dos pais.  

Devia haver mais medidas assim implementadas, mais rigorosas, e haver mais 
autoridades a controlar a saída dos estabelecimentos, ou até os estabelecimentos. (20 
anos, sexo masculino, estudante) 

Acho que a idade mínima é 16. Para todas as bebidas, acho, era o que devia de ser. 
Quer dizer, devia ser 18. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

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. (18 anos, sexo masculino, 
estudante) 

O que me parece é que, existe a lei, toda a gente sabe, mas cumpri-la é pouco. E 
então, se não há exemplos disso, não há ninguém que seja… tem de ser por contacto 
direto, por experiência próxima de alguém que realmente foi impedido de beber ou foi 
multado. Porque, caso contrário, vai sempre haver… a lei existe, tudo bem, sabemos 
que existe, mas toda a gente vende e ninguém pede identificação. Por isso, tudo bem 
que haja a lei, mas que haja uma forma de mostrar evidência de que ela está a ser 
cumprida. Caso contrário, acho que não vai mudar grande coisa. Muito sinceramente. 
(23 anos, sexo masculino, estudante) 

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) 

Eu acho bem [mais fiscalização]. Quem não tem idade, não tem idade; não pode 
fazer nada porque, a partir do momento em que entra lá uma inspeção qualquer, 
quem leva a multa não somos nós, são eles. E, tem ou não tem razão, se não tem idade, 
fica à porta. Já aconteceu também. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

O meu irmão mais novo já experimentou mas não bebe, e não gostou. Digo eu. Se 
ele aos 13 anos quiser começar a beber, eu aí digo-lhe, sou capaz de assustá-lo. Tipo, 
«ok, queres experimentar, então vais experimentar, que é para depois não quereres 
experimentar» [risos]. A partir de que idade eu reagia bem se ele começasse a beber? 
Eh, pá, sei lá, 14, 15, no mínimo.15, ya. Sei que é abaixo da idade legal, mas aí já é algo 
que eu não posso ter moral para falar porque foi algo que eu não respeitei. (19 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Embora mais raras, porque, como se disse atrás, parece imperar a falta de informação, 
também se registaram posições críticas em relação à natureza das últimas alterações 
legislativas relativas à disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas – 
nomeadamente a diferenciação da idade mínima legal por tipo de bebida alcoólica. 
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Essa lei está estúpida. Para os profissionais está bem, agora para os outros não. Fica-
se bêbedo com duas cervejas? (14 anos, sexo feminino, estudante) 

Para mim não faz sentido. Porque, muito sinceramente, se alguém quer ficar 
alcoolizado facilmente fica com vinho. Cerveja é mais complicado mas com vinho fica 
facilmente. Eu acho que eles deviam marcar por limites de álcool; ainda por cima, as 
bebidas espirituosas são mais caras. Obviamente, comprar vinho, nem que seja vinho 
mais barato, uma pessoa fica alcoolizada mais rapidamente e não gasta assim tanto 
dinheiro; enquanto que, com bebidas espirituosas, vai gastar um pouco mais de dinheiro 
para ficar também alcoolizado. Por isso, acho que se devem por limites para as 
espirituosas e cerveja e vinho. Para mim não faz muito sentido. Nunca vi ninguém… já vi 
muita gente ficar alcoolizada, bastante alcoolizada, com vinho, por isso, estar a impor 
limites às bebidas brancas… Mas, pronto, não sabia dessa diferença. (23 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Também faz sentido a lei ter sentido. E a lei não tem sentido. Eu sei que são as 
pessoas com idades inferiores a 18 anos que não podem consumir bebidas psicoativas, 
como, por exemplo, vodka, bebidas fortes. Mas, a partir dos 16, podem beber cerveja e 
vinho. Eu consigo apostar por que é que essa lei foi lançada assim: porque os produtores 
nacionais de vinho e cerveja têm os senhores deputados lá no governo a dizer «não, 
não, cerveja não, se não nos pagam a comissão». Portanto, «ah, sim, está bem». Então e 
as outras, que vêm da Rússia e dos outros produtores? E, para ser sincero, eu vejo 
pessoas a apanhar tosgas, bebedeiras, com cerveja, só não vejo estarem a apanhar 
bebedeiras com shots. O efeito é o mesmo. Com copos de tinto é o mesmo. A diferença 
é que, em vez de beberem seis shots e caem para o lado, bebem vinte cervejas e 
caem para o lado. Como os shots são mais caros do que a cerveja, o preço é 
basicamente o mesmo. […] Não faz sentido. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Proibição eu acho que nunca é uma boa opção no que toca a nada de produtos 
que possam ser consumidos por uma grande parte de pessoas. Proibição nunca é de 
todo. A minha opinião em relação às drogas leves, por exemplo, é essa mesmo: proibir é 
fazer com que uma pessoa queira fumar mais, basicamente. (24 anos, sexo feminino, 
trabalhadora-estudante) 

Em relação à aquisição, parecem existir (e coexistir) várias estratégias. Uns entrevistados 
adquirem e consomem as bebidas alcoólicas exclusivamente em bares e discotecas, enquanto 
outros compram em estabelecimentos comerciais onde o preço é mais barato – como 
supermercados, por exemplo – e consomem antes de entrar nos espaços de diversão noturna. A 
aquisição e o consumo, fenómenos predominantemente grupais e coletivos, são planeados, 
ajustando-se ao perfil de consumo e aos hábitos de saídas à noite. 

Adquiro dentro só, não tenho por hábito tomar bebidas alcoólicas fora dos 
estabelecimentos. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

Se me apetecer, compro na altura e bebo, se não, não levo garrafas nem nada 
para ir sair à noite e beber antes de entrar numa discoteca, por exemplo. (16 anos, sexo 
feminino, estudante) 

[Adquiro] nos bares. E os meus amigos também. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Eu tenho amigos que levam garrafas, ou já misturas com sangria que se compram 
nos supermercados, ou cervejas, mas a maior parte é mesmos nos bares que eles 
compram. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

Lá está, quando vamos jantar fora, [adquiro] no próprio restaurante. Ou então, se for 
em casa de amigos, compramos no supermercado e bebemos em casa. Sempre no 
contexto de amigos. (24 anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

Não [costumo sair à noite todos os fins-de-semana], não. Prefiro muito mais festas em 
casa, e isso, do que sair. Em casa de outros [risos]. Às vezes há bebidas alcoólicas, 
costuma haver. Costumamos comprar primeiro, depois dividimos por todos, sim. Às 
compras normalmente vamos todos. (20 anos, sexo masculino, estudante) 
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Os miúdos, menores, costumam adquirir bebidas alcoólicas no café X. Em todo o 
lado, em bares, ya em todo o lado, supermercados. (14 anos, sexo feminino, estudante) 

Geralmente compra-se a garrafa, vai-se bebendo (14 anos, sexo feminino, estudante) 

Ah, uma vez já me senti assim um bocado a olharem para mim de lado porque fui eu 
sozinho. Foi para a única vez que fui comprar. Então, como eramos muitos, ainda 
comprei alguma quantidade e ficaram-me a olhar um bocadinho de lado e eu «que 
vergonha», meti tudo para dentro da mochila, e pronto, sei lá, porque eu não muito, lá 
está, de exageros, sei-me controlar, por isso não… (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Há várias hipóteses, isso depende também do grupo com que se saia. Há grupos que 
se calhar alinham mais em ir para uma discoteca e gastarem lá, gastam muito mais 
dinheiro, claro, e se calhar não apanham a tal bebedeira tão depressa, porque é muito 
mais caro. No supermercado, compra-se muito mais barato, a quantidade é maior 
tendo em conta a comparação com a discoteca, e é diferente, não é. (24 anos, sexo 
feminino, trabalhadora-estudante) 

O que às vezes os meus colegas fazem é cada um traz uma garrafa diferente e vão 
partilhando. Acho que aquilo que deve ser mais comum é aguardente, vodka e 
cerveja. Vodka e aguardente são o mais normal. Às vezes são garrafas, aquelas litrosas 
gigantes de cerveja, são grades de cerveja. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

[Os jovens] programam, programam, compram as bebidas antes para ficar mais 
barato, já ficam bêbados antes de ir sair, isso é claramente. Nos supermercados fica 
mais barato, fica-lhes muito mais barato. Antes de eles irem para a noite eles já estão 
alegres. Depois na noite complementam mais um bocadinho e pronto [risos]. (24 anos, sexo 
feminino, técnica administrativa) 

Raramente [planeio]. Às vezes, sim. Às vezes compramos as bebidas, por exemplo se 
fizermos um jantar em casa de alguém, compramos as bebidas antes, as coisas estão 
mais ou menos planeadas. Mas a maioria das vezes, não. Simplesmente vamos para a 
noite e acabamos por comprar nos bares e nas discotecas. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Como estudantes, e não tendo grandes possibilidades, o que costumamos fazer é, 
por exemplo quando vamos sair aqui, no caso aqui de Lisboa, do Bairro Alto, o que 
costumamos fazer é comprar em hipermercados em quantidades… de litro, cerveja de 
litro e bebemos antes de ir para lá. De facto, a diferença de preços é enorme. E, 
basicamente, já vamos alegres para lá. E aí lá também bebemos, mas menos. É isso que 
costumamos fazer. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Costumo adquirir nos bares. No Bairro não fico só naquele sítio; gosto de ir andar, 
bebo um aqui, bebo outro ali. Sempre em bares. Quando é mais gente e vamos todos 
malucos, e assim, uma garrafinha. Agora quando somos poucos, vamos assim numa 
calma, nas calmas, é um copo ou dois de cerveja. Quando é garrafas, é para abrir uma 
coisa como deve ser, um gin ou assim. 

Para os entrevistados, 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. 

[Os jovens bebem] cerveja e o vinho, porque também é mais barato (19 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Se for jantares, normalmente como é mais barato uma beca do que andarmos aí a 
comprar litrosas, opta-se sempre pelo vinho. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Às vezes, antes de sair, compro whisky no supermercado, que é mais barato. Ou 
então compro dentro do bar. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

[Os amigos] enquanto saem à noite, enquanto andam a pé, de uma discoteca para 
a outra, enquanto andam a pé têm os garrafões, as garrafas e vão bebendo, acho que 
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é mais isso. É muito mais barato no supermercado. Um ou dois vão comprar para os 
outros todos. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

No Café X é onde a cerveja é mais barata: 60 cêntimos. (17 anos, sexo masculino, 
estudante) 

[Quando saio à noite] normalmente até é água ou coca-cola. Também pelo valor, é 
muito caro. Fica muito caro beber uma bebida branca em bares, discotecas e essas 
coisas. (24 anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

Continuo a consumir shots porque é o mais barato. E é o que dá para ficar mais 
alegre mais facilmente, por isso shots é sempre a melhor opção. (20 anos, sexo feminino, 
estudante) 

Mas os meus colegas – estamos a viver numa residência universitária –, tanto os meus 
colegas de residência como os colegas do curso, acho que todos temos mais ou menos 
esse comportamento de comprar bebidas num hipermercado antes, e depois… 
porque, de facto, os preços aqui em Lisboa são um bocadinho altos. Mesmo em 
relação a Braga, em geral Lisboa é mais caro. Comprar bebidas em bares, em Braga, 
ou discotecas é mais barato do que aqui. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Pelo menos a nível de estudantes universitários, [existe a prática de comprar álcool 
num supermercado antes]. Vamos falar de um nível social mais ou menos médio, em 
Portugal, sim porque sair à noite fica bastante caro. Se formos ao Bairro Alto, a uma 
discoteca, ainda temos de pagar a entrada, pagar as bebidas lá dentro. A bebida mais 
barata numa discoteca costuma ser cerveja, a nível de álcool, e uma cerveja custa 
agora num hipermercado… por exemplo, uma de litro se calhar não custa um euro, ou 
custa um euro, não chega a um euro e meio, e numa discoteca uma imperial normal 
pode ficar por dois, dois euros e meio. É uma diferença muito grande! Não vou estar a 
pagar, por exemplo, uma vodka por seis euros, lá se foi o dinheiro todo, e, aí, se calhar, 
lá esta, numa discoteca bebemos mas a bebida dura mais tempo; estamos com o 
copo na mão lá dentro, enquanto que aqui se calhar estamos a beber 
constantemente. Mas, pronto, lá está, para mim já sei sempre quando é que tenho de 
parar. Mas, sim, bebemos mais antes de sair do que lá no sítio, numa discoteca no Bairro 
Alto. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Para ser irónico, digo-lhe assim: uma garrafa de vodka no hipermercado, uma litrosa, 
custa seis euros, o máximo. Pronto, há mais, mais caras, de vinte e tal euros, mas aquela 
barata, custa seis euros. Um copo de shots num bar custa 15. Sinceramente, o que é que 
você faria? Aqueles bares mais recatados, que sabem que é um negócio mais familiar, 
como não querem aquele rendimento em mais violação das pessoas que estão lá, 
quando metem um shot lá a 5, 6, 7 euros. Agora aqueles bares que são conhecidos 
como, por exemplo, na discoteca X – não sei se já ouviu falar –, na discoteca Y, na 
discoteca Z cada shot são 15, 16 euros. Independente do que metem na bebida. Um 
shot é uma combinação de várias coisas, não é só vodka, vodka… É vodka mais bebida 
energética W ou sumo de ananás. É sempre qualquer coisa. Quanto mais sumos e mais 
coisas que lá tiver dentro, mais caro é. (20 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 é ilegal aquilo. Estão abertos até mais tarde e vendem de litro e são mais 
baratas. Até mais tarde, eu penso que no Bairro Alto não podem estar abertos até 
depois das dez e meia, onze. Por vezes estão até às duas, três da manhã. Até o Bairro 
fechar. Esse comércio está a afetar os bares. Já comprei em sítios desses. Depois da 
meia-noite, sim. Já comprei. Agora um problema também no Bairro é que aquilo são 
garrafas de vidro e não é permitido ter garrafas de vidro no Bairro Alto. Pelo menos no 
chão é mesmo… Não há assim muito controlo, não há assim tanta polícia quanto isso. E, 
quando há, ou escondemos ou assim. Mas também não é assim tão habitual. Por vezes, 
como nós já… Raramente caímos no erro de não comprar antes das coisas fecharem. 
Organizamo-nos bem. Ainda por cima os supermercados estão constantemente 
abertos, por isso raramente nos aconteceu isso. Mesmo nessas lojas é mais caro do que 
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no supermercado. Mas continua a ser competitivo em relação aos bares. (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) 
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Consumo 

Para além da questão do posicionamento perante a legislação relativa à disponibilização, 
venda e consumo de bebidas alcoólicas, procurou-se recolher igualmente informação 
qualitativa acerca dos padrões de consumo de álcool dos jovens portugueses entrevistados. 
Porque as coisas estão naturalmente relacionadas entre si, as atitudes, comportamentos e 
perceções de risco associados foram também alvo de interesse. 

Neste sentido, a maior parte das entrevistas focou naturalmente o tema da experimentação 
e do primeiro consumo de bebidas alcoólicas. Tal tópico reveste-se da maior importância, na 
sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril, que expressa uma 
preocupação especial com a cada vez mais precoce experimentação de bebidas alcoólicas 
por parte de crianças e adolescentes. Consequentemente, tentou-se entender, enquadrar e 
classificar os episódios de experimentação e início de consumo de bebidas alcoólicas por parte 
dos jovens entrevistados. 

Dos 25 entrevistados, apenas 2 – com 12 e 13 anos – referem nunca ter consumido uma 
bebida alcoólica. Tal significa que mesmo aqueles que hoje em dia se dizem abstémios já 
experimentaram e/ou consumiram bebidas alcoólicas. Em função da análise de conteúdo das 
entrevistas concedidas, ressaltam 4 ideias principais relativas à experimentação e ao início da 
prática de beber álcool: 

 

• O consumo de bebidas alcoólicas tende a iniciar-se em ambientes festivos, 
constituindo-se geralmente como uma experiência coletiva; 

• É necessário distinguir entre experimentação e início efetivo do consumo de 
bebidas alcoólicas: nem sempre são coincidentes ou ocorrem no mesmo contexto 
ou ambiente; 

• O consumo de álcool tende a iniciar-se com a cerveja. Em segundo lugar, destaca-
se o vodka, cujo primeiro consumo está associado ao início das saídas à noite e à 
frequência de espaços de diversão noturna, nomeadamente por parte de jovens 
do sexo feminino; 

• O primeiro consumo de bebidas alcoólicas nem sempre é uma experiência positiva 
e tende a não ir de encontro às expetativas. Tal pode ser entendido à luz de 
processos de aprendizagem e socialização entre pares mais vastos. A pressão social 
para experimentar ou iniciar o consumo de álcool parece evidente. 

   

De uma forma geral, os jovens entrevistados iniciaram o consumo de álcool em contextos 
de convivialidade e festa, enquadrados não raras vezes em episódios de iniciação coletiva ou 
em grupo. O início do consumo de bebidas alcoólicas pode, então, ser entendido, não como 
uma prática individual e casuística, mas como uma prática social e de grupo, fortemente 
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condicionada por normas de sociabilidade e formas de pressão de grupo (esta última nem 
sempre é explícita e assumida, mas, por vezes, tácita, implícita). Alguns entrevistados tendem a 
negar a importância da pressão de grupo no seu caso pessoal, embora reconheçam a sua 
importância no início dos consumos de bebidas alcoólicas dos outros jovens em geral. 

A análise das entrevistas revela que a média, moda e mediana de idades do primeiro 
consumo de bebidas alcoólicas é de 15 anos – ligeiramente mais cedo para a cerveja do que 
para vinho e bebidas espirituosas. A curiosidade e a vontade de «entrar na onda» e potenciar a 
diversão parecem constituir as principais motivações que levou os entrevistados a experimentar 
bebidas alcoólicas. 

Segundo revela a maioria dos jovens entrevistados nos seus discursos acerca do início do 
consumo de álcool, tal não parece ser marcante e revestir-se de grande importância simbólica. 
Pelo contrário, muitas vezes o início dos consumos de álcool assume a forma de um episódio 
«natural» e esperado, sem grandes implicações (pelo menos é assim visto, algum tempo – em 
alguns casos, muitos anos – depois). De acordo com os entrevistados, o início tende a ser 
gradual, cauteloso e com pequenas quantidades de álcool. 

[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) 

Eu fui numa viagem de finalistas do 9º ano, mas já estávamos quase a entrar no 10º 
ano, já foi em Setembro. Fomos a um bar, na Tocha, e experimentámos um shot, o mais 
fraquinho que havia, experimentámos todos. [risos] Senti-me bem, nós depois no dia a 
seguir voltámos lá e pedimos uma bebida branca a dividir por três, qualquer coisa assim, 
muito pequenina, e estávamos todos alegres. Acho que era mais efeito psicológico do 
que outra coisa, mas adorámos. [risos] (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Foi numa festa. Fomos a uma festa e eu experimentei, provei. Levou-me a 
experimentar, estávamos todos divertidos, estavam todos a beber e achei, pronto, que 
podia experimentar, que não tinha mal. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

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) 

Nunca foi por obrigação, nunca ninguém me obrigou a nada. [A primeira vez que 
consumi bebidas alcoólicas] acabou por ser um bocadinho aquela coisa: «tu fazes, eu 
também faço e faz toda a gente e é normal», sei lá [risos]. Acaba por ser assim um 
bocadinho por aí. Eu acho que acaba por ser num contexto social, como é normal da 
maior parte das pessoas. Junta-se um grupo de amigos pela primeira vez que saem 
todos juntos porque os pais lá deixaram e acaba por ser um bocadinho por aí. (24 anos, 
sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

Acho que é mais, lá está, por pressão, mais por influência de outras pessoas. Sei lá, 
uma pessoa nunca experimentou, não sabe o que é, nunca está muito habituado. Não 
sei. Mas a pressão social hoje cada vez mais influencia isso. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Quando comecei a sair à noite, experimentei em festas. (16 anos, sexo Masculino, estudante) 

Foi num acampamento, estávamos em amigos e a coisa puxou a coisa, pronto… (24 
anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

Experimentei a primeira vez na ordem dos 15, quando ia a jantares. (17 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Foi aos 16 anos que eu comecei a experimentar, experimentei cerveja, vinho, whisky, 
bebidas brancas, shots, entre outros. Pequenas quantidades, quando ia a festas. (20 anos, 
sexo masculino, estudante) 
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A primeira vez que tomei uma bebida alcoólica, foi cerveja ou vodka preta, não me 
recordo. Foi com 16 anos, por aí. Foi numa saída à noite que eu tive, mas bebi dois 
copos de uma bebida, não me lembro se foi…, de certeza que foi vodka preta. (21 anos, 
sexo feminino, estudante) 

Por outro lado, a entrada na universidade é, neste contexto, um período especialmente 
relevante. A participação ativa na «vida académica» parece marcar, para uns, o início do 
consumo de bebidas alcoólicas e, para outros, o intensificar dessa prática. Neste cenário de 
vida, a necessidade de ir de encontro às expetativas e a pressão social parecem ser ainda 
maiores e assumidas. 

[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) 

Comecei a beber quando entrei para a universidade, mas era só quando saía. (21 
anos, sexo feminino, estudante) 

Pode-se dizer que comecei na faculdade. A sério foi para aí no primeiro jantar na 
faculdade. Aí foi mais a sério. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

[Consumi a primeira vez álcool] quando entrei para a universidade, em 2011. 
Quando entrei para a universidade experimentei de tudo. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

É assim, desde que comecei a estudar [na universidade] aqui em Lisboa, também foi 
quando comecei a beber mais – no secundário não bebia, de vez em quando, vá. 
Quando saía à noite por vezes nem bebia – agora aqui, quando saio à noite, bebo 
praticamente sempre e sim, é um hábito que nós… (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Em relação à bebida alcoólica que os entrevistados beberam pela primeira vez, destaca-se 
sobretudo a cerveja (14 entre os 23 entrevistados que consumiram uma bebida alcoólica 
alguma vez na vida). Só depois aparece o vodka – sobretudo na forma de shots e misturas com 
sumos ou outras bebidas –, especialmente relevante para as jovens do sexo feminino, 
nomeadamente aquelas que iniciaram o consumo de álcool quando começaram a sair à 
noite, a bares e discotecas. Mais uma vez, se percebe como a «curiosidade» como principal 
motivo para o consumo perpassa o discurso geral. 

É importante distinguir entre experimentação (que, no caso de alguns entrevistados – 
nomeadamente rapazes –, teve lugar por vezes num contexto familiar) e início efetivo do 
consumo de bebidas alcoólicas. Tal pode contribuir para perceber que os conceitos usados 
pelos jovens nem sempre correspondem aos dos investigadores. Neste caso, a experimentação 
precoce nem sempre é considerada pelos jovens entrevistados um verdadeiro consumo. 

A primeira bebida que bebi, sem ser cerveja, deve ter sido vodka, shots, quando era 
mais novo, porque havia mania de beber shots num bar no centro [de Faro], e era 
vodka nessa altura. Os miúdos costumavam ir para lá. Na altura tinha 14, 15 anos. O bar 
vendia a menores. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Tinha molhado os lábios aos 16 quando é aquela coisa: já fez anos, não ser um 
bocadinho lamechas. Mas bebidas, bebidas alcoólicas, foi aos 18. (20 anos, sexo masculino, 
estudante) 

A primeira bebida alcoólica que bebi foi a cerveja, e não gostei. Depois bebi vinho 
tinto e gostei, foi com o meu avô. Cerveja foi com o meu pai. (19 anos, sexo masculino, 
estudante) 

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) 
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Não sei, foi a curiosidade. Disse ao meu pai e o meu pai deu-me para beber e eu 
experimentei [risos]. Foi só um gole! [risos]. (15 anos, sexo feminino, 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) 

Eu comecei a beber para aí com uns 16, 15 anos. Provar, provar, se calhar provei 
com 13 ou 14. Mas é provar mesmo, não é beber… (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Uma parte considerável dos entrevistados revela que o primeiro consumo geralmente não é 
uma experiência totalmente positiva. Pelo que se percebe das palavras dos jovens, é preciso 
insistir e desenvolver o gosto e o hábito – neste sentido, os jovens abstémios parecem ser aqueles 
que, não gostando do sabor das bebidas alcoólicas, por uma razão ou outra, se recusaram a 
insistir. 

Contudo, na generalidade das vezes, quando ocorre, a má experiência não parece ser 
traumática, especialmente marcante ou dissuasora de consumos futuros. Para a maioria, beber 
álcool implica um processo de aprendizagem e uma insistência inicial. Como se verá mais à 
frente, tal é também verdade para as bebedeiras e outros excessos. 

A primeira vez soube um bocado mal e pensei em não beber mais mas depois ao 
longo do tempo fui bebendo mais, comecei a habituar-me ao sabor e agora já é uma 
coisa normal. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Quando se prova álcool, pelo menos uma criança que está habituada a beber só 
refrigerantes e sumos, não gosta do sabor. É a mesma coisa com café ou assim. Mas 
depois dos 15 sim, depois dos 15 já..., sempre aos bocadinhos, e já bebe mais e já gosta 
do sabor. (23 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) 

Tinha 14, acho eu. Bebi um gin tónico [risos]. E não gostei [mais risos]. (16 anos, sexo 
feminino, estudante) 

As expectativas, pronto, achei que aquilo era muito bom porque toda a gente dizia 
que gostava muito de cerveja e eu, no entanto, achei que aquilo tinha um sabor 
horrível. Consumi uma segunda e terceira vez mas percebi que não valia a pena 
experimentar mais porque… não gosto, não gosto. Não sei como os outros fazem [risos], 
devem ter um paladar diferente. Não sei sinceramente. Do meu ponto de vista, não 
gosto do sabor. É preciso insistir, não sei, se calhar há pessoas que gostam logo à 
primeira. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância)  

A primeira vez soube um bocado mal mas depois bebi uma, bebi outra e fui-me 
habituando. É sempre preciso ir insistindo. Fui saindo mais e também fui bebendo. (17 
anos, sexo masculino, estudante) 

[O primeiro consumo de bebidas alcoólicas], não sei, pensava que era melhor [risos]. 
Mas depois também comecei a gostar, a habituar-me ao sabor, depois gostei também. 
(15 anos, sexo feminino, estudante) 

Tenho pouca experiência, não consumo muito. Já experimentei e o pouco que já 
experimentei não gostei, portanto raramente consumo. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de 
educação de infância) 

Hoje não bebo. Logo aí aos 17, 18 anos, já não, como experimentei e nada me 
agradou… não consumo. Não me agradou o sabor, o estado em que se fica depois de 
beber, não é agradável, só para nos divertirmos e estarmos mais um bocado alegres, 
não, não preciso de consumir para fazer esse tipo. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Já experimentei, sim. Todas não, mas algumas. Não gosto, não gosto do sabor. E 
pronto, basicamente é isso. Acho que não preciso de beber para me divertir, acho que 
é isso. (19 anos, sexo masculino, estudante) 
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Já consumi uma vez. Uma cerveja. Nunca mais voltei a consumir, não gostei. (14 anos, 
sexo feminino, estudante) 

 

Outra temática particularmente abordada com os jovens entrevistados foi naturalmente a 
dos padrões de consumo de bebidas alcoólicas. No Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril é 
expressa a preocupação com a existência de padrões de consumo de alto risco, 
especialmente em adolescentes e jovens adultos. Em função da análise de conteúdo das 
entrevistas, ressaltam 6 ideias principais relativas ao consumo de álcool: 

 

• Existe uma forte associação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a frequência 
de espaços de diversão noturna – especialmente à noite e ao fim-de-semana; 

• O consumo de álcool, para a maioria dos entrevistados, parece associado 
predominantemente à ideia de «diversão», tendo geralmente lugar em ambientes 
de sociabilização e constituindo-se como um fenómeno de grupo. O consumo de 
bebidas alcoólicas depende do contexto – não parece ser um fim em si mesmo 
mas antes tem um valor instrumental. A tónica na moderação perpassa o discurso 
geral; 

• Nesse sentido, o tipo de bebida alcoólica consumida pelos jovens entrevistados 
tende a variar em função do local, do ambiente e do próprio grupo de amigos, 
destacando-se uma estreita relação entre as bebidas espirituosas e as saídas à 
noite. A cerveja é uma bebida mais transversal, enquanto o vinho é consumido 
sobretudo em misturas (sangria, «receita22

• Parece verificar-se uma divisão de género no consumo de bebidas alcoólicas: as 
jovens do sexo feminino tendem a beber sobretudo bebidas espirituosas em misturas 
e, ao contrário dos entrevistados do sexo masculino, parecem maioritariamente 
evitar a cerveja e o vinho; 

») e em ambientes específicos (como 
jantares de grupo ou festas privadas); 

• A diversão parece ser a principal motivação para consumir bebidas alcoólicas. 
Ajustar-se à pressão social e destacar-se no grupo («armar-se em bom») são 
também motivações apontadas por alguns jovens; 

• Os entrevistados mais novos (até 13 anos, sobretudo) não consomem ou sequer 
experimentaram qualquer bebida alcoólica. Inclusivamente, não se mostraram 
confortáveis em falar acerca do álcool (exibindo risos tímidos, por exemplo) ou com 
vontade de vir a consumir no futuro. 

O consumo de bebidas alcoólicas por parte dos entrevistados tem lugar 
predominantemente em alturas de festa e momentos de diversão em grupo. Mesmo 
aqueles que não bebem álcool convivem com amigos que o fazem, reconhecendo 
todos que o consumo de bebidas alcoólicas é uma prática generalizada entre a 
juventude portuguesa, sobretudo nas saídas à noite – quem tem menos hábitos de 
diversão noturna tende a beber menos álcool. 

De acordo com os entrevistados, a principal motivação é ajudar à diversão, 
potenciar a festa, aumentar os níveis de sociabilidade ou, no caso da cerveja, a 
descontração. 

As bebidas alcoólicas mais consumidas parecem ser, sobretudo, a cerveja e as 
bebidas espirituosas (nomeadamente o vodka, mas também o gin), embora o vinho 

                                                      
22 «Receita» é uma bebida caseira, preparada sobretudo por jovens, de forma a obter uma bebida barata e 
acessível em termos de sabor, e consiste numa mistura variável de vinho – tinto ou branco –, cerveja e 
determinados refrigerantes, que ajudam a adocicar o sabor. 
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seja também consumido em determinadas ocasiões, especialmente em forma de 
misturas. Parece haver uma divisão de género (as jovens do sexo feminino consomem 
sobretudo bebidas espirituosas misturadas com sumos), enquanto em relação ao grupo 
etário isso não seja tão evidente (com exceção para os entrevistados mais novos – até 
13 anos – que nunca consumiram bebidas alcoólicas). 

Como se verá ao longo do texto, o discurso geral é marcado pela tónica da 
moderação23

                                                      
23 «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. 

, sendo que a maior parte dos jovens entrevistados 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. 

Só consumo em altura de festa e é quando é. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de 
infância) 

Bebo só em jantares e saídas. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Só [bebo álcool] quando saio à noite. De três em três semanas. Com amigos. (15 anos, 
sexo feminino, estudante) 

Bebo álcool muito raramente. Eu não costumo sair muito à noite, que é quando 
normalmente as pessoas mais bebem álcool, por isso… (16 anos, sexo feminino, estudante) 

No momento também não tenho saído muito, sinceramente. E acho que isso 
também leva a que nós procuremos se calhar menos álcool, digamos, porque não há 
aquela socialização, e isso ajuda muito, pelo menos no meu ponto de vista. (24 anos, sexo 
feminino, psicóloga estagiária) 

[Os meus amigos] em geral consomem bebidas alcoólicas. Costuma fazer parte da 
saída. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Consumo esporadicamente, muito esporadicamente. Uma vez por outra. Em dias de 
festa. Estamos na festa e bebo uma por outra só, não exagero. Uma ou duas no 
máximo. Em festa de anos, quando vamos a um bar ou discoteca (20 anos, sexo feminino, 
auxiliar de educação de infância) 

Bebo por festa, não bebo diariamente. Por exemplo, quando vou sair à noite ou isso 
sou capaz de beber um ou dois copos. Cerveja, bebida branca, é mais cerveja. Vinho 
às vezes, é mais nos jantares. Às refeições não. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

A maior parte das pessoas bebe é por causa de estarem mais alegres, divertirem-se 
mais, de acharem piada. É em festas. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

[Consumo bebidas alcoólica para] estar no convívio com os amigos; estamos todos 
lá, descontraídos, não sei. Os meus amigos bebem todos. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

Com os meus amigos é a mesma coisa, há uns que bebem menos, outros que 
bebem mais, mas mais ou menos toda a gente quando sai bebe assim um bocadinho, é 
um bocado generalizado na nossa cultura já que os adolescentes para se divertirem 
bebam. Tem que ver com a pressão dos pares também, muitos consomem mesmo para 
se divertir, é mesmo a pressão dos pares e acabam por não desfrutar das noites porque 
passam mal. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

É a tal coisa, toda a gente bebe, nós também, pronto. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

O que eu mais gosto é para aí cerveja, fresquinha. Quem é que recusa uma? De 
resto, pronto, por exemplo, bebidas brancas ou isso só bebo mesmo em festas. Também 
não sou muito de sair à noite. Só de vez em quando. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

É assim, a minha faixa etária é mais cerveja, agora. É aquela coisa, uma pessoa 
gosta de ir para a esplanada, com a cerveja ao fim da tarde, estar ali com o calorzinho 
a beber, gosta de estar ali. (20 anos, sexo masculino, estudante) 
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Em casa, no café, quando estou com os meus amigos, quando vou para a 
esplanada também, combinamos um café, bebemos um café, bebemos uma imperial, 
nos jantares e em saídas à noite. Em casa, à frente dos meus pais, não há qualquer 
problema, mas com moderação, claro. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Costumo sair à noite às vezes, não muitas também. Bebo com os amigos, quando 
saio. Às vezes, é raro beber. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Vinho não gosto, mas sangria bebo sem problemas. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Já bebi mas neste momento não estou a beber nada. Vodka, vodka preta, vodka 
pura, morangada, Martini. Cerveja não porque não gosto muito, mas bebi morangada, 
uma vodka preta, mas não tenho costume beber, deixei de beber, não ligo. (21 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Consumo, mas não é com muita regularidade. Vodka [risos]. Vodka de morango e 
coisas assim, vá. Coisas misturadas com sumo. Bebidas brancas, sempre com sumo. (24 
anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

Bebo muito raramente. Dias de festa e quando sei que não vou conduzir. Quando 
alguém faz anos, aquele típico copo de champanhe para brindar, passagem de ano… 
Naquelas festas só para me integrar no grupo, só para uma pessoa não ficar de parte, 
às vezes bebo uma cerveja, mas é muito raramente. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

A maior parte dos meus amigos bebe quando sai a festas. Isso não constitui qualquer 
problema. A maior parte consome, a maior parte bebe. Se calhar quando saem à noite 
e vão a festas bebem um bocado em excesso. Cerveja, principalmente. E depois há os 
shots e há as bebidas brancas, também. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

A cerveja é mais, a maior parte do pessoal da minha idade bebe mais cerveja, o 
vinho também, se calhar, algumas pessoas, mas as bebidas brancas é o forte, na noite 
principalmente. Bebidas brancas na noite, a cerveja e o vinho mais socialmente, em 
jantares, no café. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Estou num curso de gestão do lazer e animação turística. Nós somos um bocadinho 
mais festivaleiros. Nós estamos sempre em festa, é mais fácil dizer assim. Desde aquelas 
rally tascas das praxe, é um bocado este ano, acho que não houve ninguém a não 
ficar mesmo embriagado, até à típica festa de anos, à típica festa de escola que 
começa com as cervejas no bar e acaba dois quilómetros ou três noutro bar, 
totalmente de rastos. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Os meus amigos consomem mais vinho e cerveja. [Bebem] primeiro porque devem 
gostar do sabor, e depois gostam de ficar um bocado alegre, que é para se divertirem 
mais nas festas e isso. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

[Os meus amigos] bebem para se divertirem, para socializar também. (14 anos, sexo 
feminino, estudante) 

 [Os meus amigos] bebem cerveja, vodka preta, vodka branca com qualquer coisa, 
vinho, sangria, esse tipo de coisas. Eu acho que muitos deles bebem só para as pessoas 
verem que eles bebem e que não vão sair à noite ou que vão jantar fora e pedem uma 
coca-cola, é mais para mostrar. Tanto que eles depois começam a fingir que já estão 
muito alegres, não suporto essas coisas. [risos] […] Acho que se resume a sangria, receita 
e vodka. Acho que sim, os jovens consomem muito álcool. Exatamente pelo motivo que 
disse há bocado, para mostrar, para serem os fixes do grupo, para não estarem de fora. 
(16 anos, sexo feminino, estudante) 

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) 

É o serem os meninos fixes do grupo, não querem ser postos de parte do grupo, acho 
que é assim. Tanto o fumar, também não é só beber. Eles também fumam porque fica 
bem, porque se os outros também fumam eles também têm que fumar. […] Até acho 
que quando eles crescerem vão olhar para trás e dizer «o que é que eu estive aqui a 
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fazer?!», mas naquela altura para eles é importante. (24 anos, sexo feminino, técnica 
administrativa) 

Acho que [os jovens] bebem, não sei, para se afirmarem, não sei, não sei [risos]. Não 
consigo explicar. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

É muito mais provável tu estares sob a pressão dos senhores estudantes e, para te 
quereres integrar no grupo e na turma, comeres e calares e beberes até te vomitares 
todo e ficares em coma alcoólico, do que tentares rebelar contra isso. Há pessoas que 
têm um psicológico muito fraco e que mesmo que lhe digam «eh pá, se quiseres parar 
de beber, para» elas continuam a beber para se quererem integrar. (19 anos, sexo masculino, 
estudante) 

As pessoas bebem mais aquelas bebidas mais perigosas é quando vão sair à noite. 
Porque, de resto, não vejo ninguém no seu perfeito juízo ir para casa beber vodka. Ou 
outra coisa ainda pior. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

O álcool não me faz falta. No futuro também não vou beber (12 anos, sexo feminino, 
estudante) 

Não sei a partir de que idade [os miúdos da minha idade começam a beber] Ainda 
não cheguei lá [risos]. 15, 16, talvez. Não sei, se calhar com a minha idade já 
experimentaram. (13 anos, sexo masculino, estudante) 

Reforçando o seu caráter instrumental, é percetível como os padrões de consumo de álcool 
dos entrevistados não são regulares e existem contextos e momentos de maior intensidade e 
momentos de não-consumo. No caso dos entrevistados mais velhos, nomeadamente aqueles 
que frequentam o ensino superior, não se consome o mesmo nível de álcool em alturas de 
praxes e festas académicas do que em época de exames, por exemplo. Para os jovens que 
constituem a população em estudo, o consumo de bebidas alcoólicas tem uma dimensão 
social evidente e esta parece ser uma prática variável e integrante de hábitos de lazer e 
diversão. 

Consumo associado à noite, em bares, discotecas. Fora disso não, muito raramente, 
mesmo. Consumo ao fim-de-semana, só mesmo se sair à noite, 3 ou 4 copos por noite. 
(20 anos, sexo feminino, estudante) 

Durante a semana isso não, não costumo beber. Quando saio, diria, vá, uma vez por 
semana, nem todas as semanas, quando há uma festa ou quando vou a um bar, ou 
assim, normalmente a minha bebida, não gosto muito de beber cerveja, a única 
bebida que bebo assim é whisky. Bebo para aí 75 cl, no máximo. (17 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Normalmente, durante o dia, quase ninguém bebe. Há lá [na faculdade] um ou dois 
casos, mas pronto. Casos mais graves, dito assim. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Quando saio à noite bebo sempre. Agora, por exemplo, se estamos a ver um jogo de 
futebol ou mesmo a reunir com um amigo, aí também bebo, mas bebo ao ponto em 
que estou completamente normal, sei lá, uma, duas cervejas. (23 anos, sexo masculino, 
estudante) 

De vez em quando, depende dos dias e depende do momento. Normalmente é 
quando há jantares, bebo assim uma sangria ou receita, depende. (24 anos, sexo feminino, 
técnica administrativa) 

A quantidade varia em função do dia. Se for só para estar à tarde na esplanada, 
somos capazes de beber só duas imperiais, mas se for para fazer noitada essas duas 
imperiais desenvolvem-se para umas vinte, se for preciso [risos]. (19 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Eu não bebo com muita, muita frequência. Posso passar três semanas sem beber, 
posso passar um mês sem beber, posso passar, por exemplo, um mês a beber todas as 
semanas. Beber ou não beber não é algo que me faça diferença, mas quando bebo 
gosto, para ser sincero gosto de beber. (17 anos, sexo masculino, estudante) 
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Na Semana Académica devo ter bebido um bocado mais. (17 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Bebo muito raramente. Eu, por exemplo, tive a Queima agora mas estive muitos 
meses… eu dizia «não bebo, estou em aquecimento para a Queima», dizia eu. [risos] (20 
anos, sexo masculino, estudante) 

Hoje em dia já não bebo. Quer dizer, na semana académica bebi. (21 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Agora, na época dos exames, não é frequente [os meus amigos beberem]. Mas 
princípio e meio do ano em que o stress dos exames é quase nulo, sim. Grande parte. (20 
anos, sexo masculino, estudante) 

É assim: há uma certa altura, quando uma pessoa deixa de estudar, aquela vida 
boémia acaba por não ter o mesmo sentido [do que] quando começa a trabalhar, não 
é? Começa a ter outra maturidade, outros objetivos. Agora uma pessoa que está na 
universidade, sabe-se bem que isto está tudo interligado, acaba por ser intrínseco. É 
curtição e estudo. [risos] É que é mesmo assim. Na universidade o período melhor é 
mesmo este, é nós termos do nosso lado o facto de podermos o que quisermos. A maior 
parte das pessoas que eu conheço que está a estudar os pais estão longe, portanto a 
pessoa está mais do que independente na cidade que escolheu para estudar, não é? 
Faz-se o que quiser, quando quiser. Ora bem, pode escolher isto, não é? Pode escolher 
fazer o que quiser, incluindo ir todos os dias para a noite beber, apanhar bebedeiras. 
Claro, essa não é a melhor opção, mas lá está, se for uma opção de quem quer que 
seja, ela que lide com as consequências. É isso que está aqui em causa. (24 anos, sexo 
feminino, trabalhadora-estudante) 

Agora já não tenho consumido. Já consumi. Cheguei a beber bebidas brancas, tipo 
vodka, também alguns finos, mas na altura de estudante [universitária], agora já não. (24 
anos, sexo feminino, psicóloga estagiária) 

 

Também os comportamentos de risco e os problemas associados ao consumo nocivo de 
bebidas alcoólicas – nomeadamente estados severos de embriaguez e comas alcoólicos, atos 
de violência e condução sob efeito de álcool – foram temas abordados na maioria das 
entrevistas. Da análise de conteúdo destacam-se 6 ideias principais: 

 

• Os entrevistados tendem a distinguir claramente entre embriaguez ligeira e 
embriaguez severa: a primeira é desejada por uns e rejeitada por outros, enquanto 
a segunda é indesejada por praticamente todos, e parece ocorrer sobretudo de 
forma acidental; 

• Os jovens entrevistados tiveram poucos contatos com episódios de coma alcoólico, 
sendo que a maior parte destes envolve amigos ou conhecidos e apenas muito 
raramente se trata de uma experiência pessoal;  

• Na esmagadora maioria das vezes, os estados de coma e pré-coma alcoólico 
foram acidentais e não intencionais, tratando-se, segundo os entrevistados, 
essencialmente de erros de cálculo e formas de aprender os limites. Mais uma vez, a 
tónica é colocada no processo de aprendizagem; 

• A ideia de que os comportamentos de risco são praticados sobretudo pelas classes 
etárias mais baixas é transversal aos entrevistados; 

• Como foi já explicitado atrás, 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 violência associada ao consumo de álcool é tendencialmente vista como 
bastante frequente em determinados contextos, sobretudo em relação a jovens do 
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sexo masculino. No entanto, o contato dos jovens entrevistados com atos de 
violência não parece ser frequente ou comum. 

Em relação à embriaguez, é necessário novamente fazer uma distinção de conceitos, nesta 
caso entre bebedeira ligeira («ficar alegre») e a bebedeira severa («ficar a cambalear»). A 
tónica é, então, mais uma vez, colocada na ideia de moderação, do autocontrolo e das 
estratégias adotadas para impedir chegar a determinado estado de embriaguez – que passam 
nomeadamente por parar o consumo de álcool, não fazer misturas, recorrer a outras 
substâncias psicoativas ou não beber de estômago vazio. 

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) 

Hoje em dia é muito frequente e vê-se muito. Comigo, algumas vezes, já aconteceu. 
É algo que, claro que à partida quando nós sabemos que vamos beber, pode 
acontecer, há noites e noites. Mas também chegar ao ponto de não me lembrar ou de 
ficar inconsciente, isso também não. A embriaguez de que falo é ficar alegre, não ficar 
a cambalear, isso não. Mas vê-se muito. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Não exagero tanto como alguns. Uma coisa que tento não fazer é não exagerar 
quando não estou com pessoas em quem confio. Quando são pessoas, amigos em 
quem confio mais, se calhar abuso um bocadinho mais. Mas já conheço os meus limites 
e já sei que tipo de bebidas é que posso e não posso beber ou misturar. […] O ponto 
ideal acho que é ficar… para mim é o ponto mais da descontração. Em que já não 
estou tão sério, nem tão preocupado. Mas também não gosto de perder 
completamente o controlo. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Normalmente, sei quando já estou… Quando começo a rir muito [risos], quando 
começo a rir muito assim do nada, já sei que estou… e eu sinto-me mais descontraído, 
mais leve. E aí já sei que já estou… e depois começo a perder também um bocadinho o 
equilíbrio. Aí já sei, pronto, que tenho de acalmar. E depois também depende muito se 
como pouco. Aguento pouco. Se comer mais, já aguento mais. (23 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Quando experimentamos novas bebidas alcoólicas é diferente, já não estamos 
habituados, com uma menor quantidade apanhamos uma grande bebedeira, é 
basicamente assim. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

 

Como se percebe, a primeira forma de embriaguez é procurada por alguns e não por 
outros, enquanto a embriaguez mais nociva é indesejada por praticamente todos os 
entrevistados. No entanto, há ainda jovens que parecem ambivalentes em relação ao tema ou 
cuja posição depende do contexto e da ocasião. Neste sentido, também a embriaguez ligeira 
parece ter um carácter instrumental: potenciar a diversão e a descontração, ao passo que a 
embriaguez severa é considerada um obstáculo à diversão (tanto para o próprio como para os 
amigos). 

Quando quero ficar assim um bocado mais alegre, é que bebo um pouco mais 
[risos]. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

Sei lá, vejo como uma cena normal, como uma coisa normal uma pessoa da minha 
idade ficar assim alegre, um bocado bêbada mas, pronto, é óbvio que aquilo [uma 
bebedeira severa] que me aconteceu, por exemplo, na festa do meu primo é um caso 
muito, muito, muito, muito raro, por isso é que eu não gosto, sei lá, não gosto de 
exageros, não gosto também que olhem para mim como se eu fosse um bêbado. (20 
anos, sexo masculino, estudante) 
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[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) 

Obviamente que não queremos que… queremos ficar alegres mas não queremos 
que um fique num estado completamente… em que temos que o ajudar e não nos 
divertimos. Temos de cuidar dele em vez de nos divertirmos. E isso nós não queremos… 
Por vezes acontece, há sempre um que acha que beber é engraçado e bebe mais e 
bebe mais. Por isso é que, também lá está, uma coisa que noto é que os meus amigos e 
com quem nós nos damos, são muito parecidos connosco. Por isso aqui tenho amigos 
que bebem mais, é verdade, mas em Braga raramente… nunca assisti a um colega 
meu bêbado em Braga. O meu grupo de amigos é mais controlado. Aqui [em Lisboa], 
se calhar, exageram um bocadinho mais. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Vai-se puxando um cigarrinho, o cigarrinho dá vontade de uma cervejinha, depois 
outro cigarrinho, depois outra cervejinha e, pronto, quando depois dás por ti, olha já 
foste [risos], estou para lá de Bagdad [risos]. A intenção final acho que nunca é ficarmos 
com grandes camadões. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Quando eu saio, sim, já estou a pensar [em beber em excesso]. Sim, já está mais do 
que entendido no meio do grupo todo, toda a gente tem o mesmo objetivo. […] Para 
ser sincera, quando é para sair à noite, o objetivo é mesmo apanhar a carraspana 
[risos]. Não é só beber um copo ou dois. Bebo até começar a ver duas pessoas à frente. 
Quando bebo é mesmo por aí. Eu raramente bebo, mas quando bebo é com esse 
sentido [risos]. Se é para ser, é para ser. (24 anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

Tal como com o início dos consumos de álcool, a embriaguez, sobretudo na forma mais 
severa, pode constituir uma experiência negativa e marcante, funcionando como uma maneira 
de aprender os limites que não se deve ultrapassar. Deve ser entendida com um erro nesse 
processo de aprendizagem. Tal pode explicar por que razão os mais novos são mais associados 
a formas severas de embriaguez – não só são mais inexperientes como, segundo a generalidade 
dos entrevistados mais velhos, são mais imaturos e, portanto, nem sempre capazes de tomar as 
melhores decisões. 

 

 

A primeira embriaguez foi aos 14 [risos]. Foi em Albufeira, numa festa de anos, foi 
misturas de tudo [risos]. Tem vindo a acontecer menos, há uns bons meses que eu não 
bebo. Porque não me apetece. É algo que eu tento evitar. (14 anos, sexo feminino, estudante) 

Agora recentemente na viagem de finalistas [em Espanha] tive uma experiência em 
que bebi demasiado e tive uma experiência que correu muito mal. É assim que se 
aprende. Aprende-se com os erros. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Quando era mais novo não tinha tanta consciência, bebia shots, já fiquei num 
estado uma vez, a única vez que fiquei num estado assim pior foi uma vez que deixei-
me dormir no meio da rua, mas foi a única vez que passei mal, tinha acabado de fazer 
16 anos, ou tinha 16 anos há pouco tempo, bebi muito no bar e depois aquilo como 
tinha bebidas diferentes aquilo fez-me uma indigestão, vomitei montes de vezes, depois 
não aguentei mais e acabei por me deixar dormir. Depois acordei, fui para casa e fiquei 
melhor. E a partir daí nunca mais fiquei assim, nunca mais sequer tentei ficar assim. Isso é 
um marco, vá. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Só tive duas experiências, não…, três experiências mesmo más com o álcool. Uma 
vez foi o ano passado … essa foi estupidez: não tinha almoçado, não tinha lanchado e 
bebemos, tipo, vodka pura. E eu, passados dez minutos, estava ali [simula vomitar], 
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pronto, e dormi 12 horas. Essa foi horrível, jurei para nunca mais, essa jurei mesmo para 
nunca mais. Dessa vez tive ajuda. Dos amigos. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Por duas vezes é que me aconteceu isso, de exagerar ao ponto de vomitar. De resto, 
nunca mais; não foi algo que gostasse de repetir. Claramente! (23 anos, sexo masculino, 
estudante) 

[Bebedeiras] não me interessa, não preciso de estar bêbedo para me divertir. Já 
fiquei embriagado uma vez e não gostei nada. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Já fiquei alegre, já cheguei a vomitar, mas de resto…. Mas isso só aconteceu, lá está, 
quando comecei a experimentar, ainda não tinha sentido o que era bem. Bebedeiras 
cheguei a ter uma vez ou duas, se não estou em erro. Mas hoje em dia não. Não 
mesmo, não não, de longe. Hoje quando consumo pretendo ficar normal. Acho que me 
divirto sem beber. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

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. Eles não querem, nós 
fazemos, porque, ya, tem que ser feito [risos]. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Tal como a embriaguez severa, também o coma alcoólico é entendido como um erro, um 
acidente de percurso, nunca algo intencional. 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. 

Pelo que se percebe, é algo pouco frequente de acontecer, embora uma boa parte dos 
jovens entrevistados já tenha assistido a episódios de amigos e conhecidos em coma alcoólico – 
aos próprios só acontecem muito raramente. Parece mais comum entre jovens do sexo 
masculino e com idade entre os 16 e os 18 ou 19 anos, no início dos consumos de álcool, e pode 
acontecer no seguimento de misturas de bebidas alcoólicas com bebidas energéticas ou outras 
substâncias psicoativas. 

Ressalta também da análise de conteúdo 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-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, mas ajuda médica sim. [Os paramédicos] levaram-me para o meu 
quarto, despiram-me a camisola, puseram-me na banheira e molharam-me a cabeça 
com água fria. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Estive lá quase, acho eu, mas não, nunca estive em coma alcoólico. Fiquei 
inconsciente, não me lembro da noite, nada dessa noite. Tinha feito 18 anos. Aquela 
tristeza, não é? Do restaurante segui para um bar, do bar entretanto começou-me a 
passar mais ou menos a camada, porque comecei a lembrar-me das coisas e depois fui 
para casa dormir [risos], era o melhor que fazia. E pronto, depois curou. (19 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Bebedeiras e comas vê-se por aí, principalmente na altura de praxes. São mais os da 
faixa etária dos 18. Porque é o primeiro ano da universidade em que estão cá, em que 
têm a liberdade toda porque não estão com os pais, não estão com nada e é a 
loucura. Alguém que não tem cá os pais, que não está a ser controlado, e foi 
controlado a vida toda, e que se apanha numa cidade nova onde pode fazer tudo 



 

99 
 

aquilo que quiser, ya, é muito mais provável essa pessoa apanhar coma alcoólico 
quase todos os dias do que um gaiato. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Já assisti a comas alcoólicos. Tenho amigos que no 9º ano, ou seja quando tínhamos 
15 anos, houve uma tarde em que foram beber para um sítio e um deles apanhou um 
coma. Essa foi a única situação que eu vi. Eu lembro que até estava lá um senhor e ele 
disse-me para pôr o meu amigo em posição lateral, para ele gregar tudo o que tinha no 
estômago, porque aquilo estava em estado tóxico. Foram para o hospital e ficaram 
melhores. Isso é algo que eu tenho respeito, sim que eu penso quando começo a beber, 
eu penso sempre que não ficar nesse estado e não, isso não vai contribuir para a minha 
felicidade. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

A comas alcoólicos já assisti a um, quando era mais novo, tinha aí uns 12 anos. A 
bebedeiras, quando vou sair à noite ou assim, estou sempre a assistir. É mais uma 
população universitária, mas há algo por vezes em mais novos, mas é raro. (20 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Coma alcoólico é um estado de… infantilidade. Até porque não se vê muitas 
pessoas mais velhas a ficarem em coma alcoólico, não se vê. Normalmente é da faixa 
etária dos 16 aos 20, 20 e poucos. Não se vê. Porque não há necessidade disso e já 
temos uma maturidade para saber que não é preciso ficar nesse estado. Talvez o 
estado de bebedeira já seja mais… [hesita] usual na faixa etária dos 25 aos 30, por essa 
parte. Porquê? Porque já estão alegres, eles já sabem, mas sabem que a partir dali já 
não vão beber mais porque não querem ir para o hospital, também depois têm 
vergonha, ir ao hospital e tal. (24 anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

A maior parte dessas pessoas que vão de coma alcoólico para o hospital são essas 
pessoas mais novas. Não digo a maior parte, mas muitas sim. Porque são pessoas que, 
tipo, se calhar nunca experimentaram e porque são os amigos se calhar não se 
controlam, querem causar «ai e tal, sou fixe se beber», e bebem e exageram. Pronto, já 
conheço, tenho amigos meus que já, amigas e amigos meus que já foram em coma 
alcoólico para o hospital por causa disso. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Já assisti [a comas alcoólicos]. Principalmente na Queima das Fitas do Porto [risos]. 
Ainda a semana passada fui. Vê-se muitas coisas dessas. Mas não no meu grupo! (24 
anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

No meu grupo de amigos não, mas já assisti [a comas alcoólicos] em eventos do 
género Queima das Fitas. Aí já assisti a outros a ficarem nesse estado. […] Mas comigo, a 
assistir, a ajudar alguém nesse estado, não. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Nunca assisti. Tive duas amigas mais velhas do que eu, eu estava no primeiro ano da 
universidade e elas estavam no terceiro, e então uma fazia anos, e a outra era a melhor 
amiga, e beberam tal como eu mas a bebidas nelas fez mais efeito, elas também não 
se controlaram e então levaram a noite toda a cair para o lado e eu tive que sempre 
andar atrás delas com água. Fartaram-se de vomitar. (21, anos, sexo feminino, estudante) 

Já assisti a comas. Tivemos que chamar o INEM [risos]. Não teve muita piada, mas 
pronto. A pessoa teve que ir para o hospital porque ficou praticamente inconsciente, 
estava mesmo bastante mal, além de ter vomitado. 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? Quando 
chamámos o INEM, 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 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) 
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[Amigos] em coma, coma, quase, já. Já presenciei, não é bonito de se ver. Tenho 
que ajudar, não é? Se fosse eu, se calhar, também gostava que me ajudassem. 
Ajudamo-nos entre nós. Já chamei uma vez o INEM. Encontrei uma miúda – miúda não, 
tinha para aí a minha idade –, estava ali junto à Trindade, e estava, tipo, a dormir. E eu 
fui ver, que estava preocupado, não sabia o que é que se passava, e tentei acordá-la. 
Ela não acordava, chamei o INEM. Eu e um amigo meu, ela não nos respondia, «está 
morta ou assim?», chamámos logo o INEM. O INEM veio, depois ela acordou, os amigos 
abandonaram-na, pronto. Com os meus amigos isso não ia acontecer. Eu não ia 
abandonar um amigo. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Já aconteceu assistir, já [risos]. Para ajudar, dei um estalo na cara, e mesmo assim 
não acordaram!! [risos] Fomos vários a dar estalos mas ninguém acordava. Pronto, 
passado um bocado lá acordaram sozinhos e se levantaram do chão, visto que já 
tinham caído. Numa situação tivemos que chamar o INEM, a outra foi menos grave e 
não foi preciso. Ela esteve duas horas sentada, acabou por vomitar e depois aquilo 
passou. A outra foi mais grave, até porque ela tinha estado a fumar o que não devia ao 
mesmo tempo que bebia. (16, anos, sexo feminino, estudante) 

Hoje em dia [acontece] mais, porque juntam mais do que bebidas, juntam tabaco, 
drogas e também já vi juntarem pastilhas. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

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) 

Já aconteceu [os amigos ficaram embriagados]. E terem mesmo reações más e 
tudo e terem coma alcoólico também. Já tive várias situações, numa delas teve que se 
chamar o INEM e tudo. Sim, já tive que socorrer pessoas. Essa pessoa continua a beber, 
não aprendeu a lição. (24 anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

[Costumo ver amigos] em estado de embriaguez, sim; em estado coma não, até 
porque a gente também não deixa alguém abusar sem conhecer os seus limites. […] 
Quando estamos no nosso círculo de amigos normalmente todos temos a noção e 
todos temos o cuidado de qualquer das maneiras, independentemente daquilo que 
bebemos, de sermos um pouco responsáveis por nós próprios e pelos outros. (19 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Bebedeiras é comum assistir nos nossos amigos, mas comas é muito raro. Já vimos 
acontecer, chamamos a ambulância e avisamos os pais, obviamente, a polícia não. (17, 
anos, sexo masculino, estudante) 

Nunca acompanhei um caso [de coma alcoólico] assim de perto, nunca tive essa 
experiência. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

Que tivesse que socorrer, assim a amigos próximos que estivessem comigo, não. Mas, 
claro, sabe-se sempre de histórias [risos]. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Costuma acontecer só bebedeiras, coma alcoólico não [risos]. Coma alcoólico 
nunca, nem quero. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

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. 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. 

Os jovens da minha idade bebem demasiado, bebem muito vodka preta e também 
whisky. E partem muitas vezes para a agressão, por causa do que a bebida afeta. E 
também bebem até cair, fartam-se de vomitar, entre outros comportamentos. Hoje em 
dia, a partir dos 14. (21 anos, sexo feminino, estudante) 
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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) 

Não estive envolvida em atos de violência por causa do álcool mas já assisti. O 
motivo é testosterona. É, a testosterona é um problema misturada com álcool [risos]. 
Picardia entre rapazes, e acham que são os maiores da aldeia deles naquela altura. E 
era, portanto, uma bofetada e um murro para aqui e outro para acolá. Coisas assim. 
Agora eu não tenho mesmo atitude violenta. Eu considero mesmo que a testosterona é 
o catalisador dos atos de violência. Sem dúvida. (24 anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

O álcool altera uma pessoa, inevitavelmente. Eles ficam mais… berram mais. Ou 
também, se calhar, não é o ato de violência mas a maneira de falar que nos chama 
mais a atenção, de olharmos também. (24 anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

Hmmm [hesita], não sei, acho que há bastante violência. Entre rapazes, acho que 
sim. Há muito álcool e violência. Acho que basicamente são conflitos no dia-a-dia que 
depois são levados para a noite e na bebedeira acabam por deitar tudo cá para fora. 
(20 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) 

Nunca presenciei [atos de violência associada ao consumo de álcool]. Tenho 
conhecimento mas não são meus amigos, são conhecidos. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

Foi também dada atenção às atitudes e às perceções sociais dos jovens entrevistados 
perante o álcool e as diferentes bebidas alcoólicas, de maneira a melhor enquadrar os padrões 
de consumo e os comportamentos evidenciados pelos jovens. A partir da análise das 
entrevistas, ressaltam 4 ideias principais: 

• O discurso geral assenta na ideia de consumo moderado. A maior parte dos 
entrevistados sublinha a importância de conhecer e respeitar os limites no que ao 
consumo de álcool diz respeito. Segundo o que afirmam, a atitude dos jovens 
entrevistados não parece ser de desafio perante o álcool mas de respeito; 

• No entanto, quando se referem aos jovens em geral, a maioria dos entrevistados 
não reconhece nos outros o mesmo bom senso, as mesmas cautelas e a mesma 
preocupação com a moderação. Pelo contrário, numa clara diferenciação «eu» vs. 
«eles», tende-se a atribuir à juventude portuguesa em geral comportamentos de 
risco e excesso; 

• Tal é especialmente verdade para os grupos etários mais novos, que são criticados 
por praticamente todos os entrevistados. Tenham 16 ou 24 anos, a tendência 
parece ser sempre de crítica e de distanciamento em relação às gerações mais 
novas, devido aos riscos que correm e à pouca consciencialização que 
demonstram;  

• De uma forma geral, o álcool é considerado uma substância perigosa, que 
acarreta riscos, sobretudo ao nível da saúde, e pode causar dependência. 

Como ficou já patente atrás, no discurso da maior parte dos entrevistados destaca-se uma 
forte tónica na ideia de moderação, na necessidade de beber de uma forma responsável, 
evitar excessos e na importância de ter autocontrolo ou contar com a ajuda dos pares. Os 
jovens entrevistados tendem a defender que, no seu caso pessoal, conseguem facilmente 
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adotar estratégias de moderação, por forma a evitar efeitos nefastos. Pelo contrário, são raros 
os jovens que reconhecem excessos ou comportamentos nocivos, pelo menos de uma forma 
sistemática e frequente. Segundo alguns entrevistados, o autocontrolo e o conhecimento dos 
próprios limites adquirem-se com a idade (maturidade) e com a experiência (através das más 
experiências). 

Acho que a sociedade de hoje em dia… cada vez vemos mais jovens a exagerar 
nas bebidas alcoólicas mas há que ter um certo limite e que temos que respeitar 
primeiro a nós e depois os outros para evitar desacatos. Podemos divertir-nos sem 
apanhar grandes bebedeiras. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Acho que toda a gente conhece os seus limites e ninguém, tipo, faz para ultrapassá-
los, isso é ridículo, só estamos a piorar a nós próprios. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Acho que a quantidade não é o principal, acho que é a frequência que é o 
problema: se as pessoas bebem todos os dias ou se as pessoas bebem por beber 
apenas, acho que isso é que não é correto. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Eu não gosto muito de beber. A bebida nunca me chamou muito a atenção. Um 
bom vinho, uma cerveja num dia de calor, ya, agora apanhar «camadões» com bebida 
é que não faz sentido já. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Quando acho que já não estou bem para beber mais, não bebo simplesmente. 
Controlo melhor agora do que quando era mais nova. Hoje em dia a idade também é 
outra. A cabeça é outra, a maneira de pensar é outra. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Temos uma ideia de quando é que nos vamos sentir mal, por isso quando chegamos 
à aquela altura paramos. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Para evitar a bebedeira, não bebo tanto, consumo outro tipo de bebidas, um sumo. 
(14 anos, sexo feminino, estudante) 

Também, ainda por cima, em Lisboa, lá está, estando com amigos que confio, mas 
quando estou com pessoas que não tenho tanta confiança, não quero perder o 
domínio e, por isso, controlo-me. Por isso aí… mas sim, esse ponto de estar mais leve, 
estar a rir-me mais. Aí, acho que é o meu limite. Mas aí também sei que tenho de parar. 
Sei que dura um bocadinho, mas depois paro. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Eh pá, sinceramente não temos uma quantidade certa, vamos bebendo aos poucos 
e poucos. Começamos a beber, temos um certo limite que sabemos que é para parar, 
mais ou menos, eh pá, para aí oito ou nove imperiais, depende. Quando vejo que já me 
estou a sentir um bocado abananado [risos], paro, que é para não ficar muito mal. (16 
anos, sexo masculino, estudante) 

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) 

Às vezes sou o suporte dos meus amigos [embriagados]. Já estou um pouco 
habituado mas às vezes também me divirto a fazer isso. Já estou um bocado habituado. 
(19 anos, sexo masculino, estudante) 

Nunca bebo muito. Porque acho que às vezes é um ponto ridículo. (15 anos, sexo 
feminino, estudante) 

É muito raro beber. Agora, quando bebo, é só mesmo quando tenho a certeza de 
que gosto daquilo. Pronto, não experimentei muitas mas é raro beber, é só mesmo por… 
quando me apetece e não é muito [risos]. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Temos é que ser responsáveis e dizer que chega. Tentar explorar um bocadinho os 
nossos limites. Eu já explorei um bocadinho e já sei quando tenho de parar. Acho que é 
isso. Acho que esse ponto ideal. Mas depende sempre também com quem estamos. 
Para tudo, para todas as dependências acho que o fator grupo conta muito. Conta 
muito. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

É o que eu digo: nós podemos beber, mas temos que beber com moderação. A 
partir do momento em que bebemos um copo ou outro depois de exceder o nosso 
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limite, já é parvo continuarmos a beber, vai correr mal. Vai correr mal de certeza. (16 
anos, sexo masculino, estudante) 

A gente tem que ter um certo limite a beber, não podemos exagerar. (17 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Acho que isso é importante, toda a gente saber beber. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Eu sei perfeitamente o que é que aguento, o que é que não aguento, já tenho 
noção disso. Por exemplo, eu sei que há coisas que não vou beber. Por exemplo, se 
beber, se estiver a beber alguma coisa, alguma quantidade, e depois me puser a beber 
absinto, não sei quê seguido, eu sei que vai correr mal. Eu tenho noção disso. Sei 
perfeitamente. Por exemplo, champagne, tenho a noção que não consigo beber 
champagne, que só o cheiro enjoa-me.  Vai correr mal. Por exemplo, eu na Queima 
sabia perfeitamente: «paro, agora tenho que parar», para amanhã estar em condições, 
nas mínimas condições [risos]. Vá, nunca vomitei na Queima. Só vomitei três vezes na 
vida e uma delas foi por ter o estômago vazio, portanto mesmo que bebesse pouquinho 
ia correr mal. Pronto, sei lá, acho que com 20 anos nem estou muito mal. [risos] (20 anos, 
sexo masculino, estudante) 

[Se a minha namorada bebesse álcool], sei lá, tentava desencorajar um bocadinho. 
Não sei, também depende da quantidade. Sei lá, se uma pessoa beber com 
moderação, se tiver noção… por exemplo, eu tenho noção, sei perfeitamente quando 
parar e quando não parar. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Nunca precisei de ajuda porque também soube parar. Quando sabia que estava a 
chegar ao nível de «aqui já vai dar asneira», parava, e bebia água ou alguma coisa 
para me hidratar. (24 anos, sexo feminina, trabalhadora-estudante) 

Provavelmente há sempre um que vai exagerar mais, mas aí nós também tentamos 
controlar. É sempre chato… estamos num grupo de 5 ou de 4 e um está completamente 
bêbado, não consegue andar e depois queremos ir a um sítio e vamos cuidar dele, 
temos que levar para um táxi, pronto, e isso estraga também um bocadinho. Por isso é 
que temos de tentar sempre aquele limite que não estrague a noite. (23 anos, sexo 
masculino, estudante) 

 

Embora, em relação aos próprios, os enunciados analisados sejam fortemente marcados 
pela ideia de moderação, quanto às práticas dos jovens em geral os entrevistados tendem a 
considerar que o consumo de bebidas alcoólicas por parte da juventude portuguesa é muito 
elevado e difundido, sendo particularmente verdade para os mais jovens. Uma tendência que 
parece transversal aos entrevistados em geral é uma postura crítica em relação às gerações 
mais novas, devido aos seus comportamentos de cada vez maior risco, à precocidade dos 
consumos e a padrões de consumo mais nocivos – maiores quantidades, preferência por 
bebidas com maior teor alcoólico, etc. Assiste-se, portanto, a um duplo distanciamento entre 
«eles» e «nós»: não só, de uma forma geral, os entrevistados reconhecem em si formas de 
moderação que consideram não serem adotadas pelos pares (excessos), como tendem a 
achar que os mais novos adotam comportamentos criticáveis. Neste sentido, a tendência que 
emerge é a de achar que hoje em dia – os outros – se bebe cada vez mais e cada vez mais 
cedo. 

Hoje acho que bebem mais, a maior parte deles bebe mais. Bebem vinho, cerveja, 
as bebidas brancas, o normal. Acho que há pessoas que bebem porque sim. Eu, por 
exemplo, vou a uma festa, se calhar bebo uma, quando bebo, e há pessoas que 
bebem à refeição ou quando vão beber um café. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação 
de infância) 

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) 



 O Consumo de Bebidas Alcoólicas: Jovens/2014 
 
 

104 
 

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) 

As gerações estão diferentes. E se calhar bebem ainda mais novos do que antes. 
Agora, assim muito mais do que isso, não sei. (24 anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

Os jovens consomem muito, principalmente os mais novos. 16, 17, eles começam a 
beber muito cedo. Eles é logo bebidas brancas. Que é o que tem mais álcool, não é? É 
essa a noção que eu tenho. Não é que eu me dê muito com os jovens mas nota-se. 
Porque tem mais álcool, atua-lhes mais no sangue, sentem mais o efeito, riem-se mais e 
depois, lá está, depois o limite para, o limite não, a passagem para o coma alcoólico é 
muito rápida também, eles nem têm noção do que acontece. (24 anos, sexo feminino, técnica 
administrativa) 

Cada vez mais começam a beber mais cedo. Mesmo eu, eu sei que não sou muito 
velho, mas acho que já noto uma discrepância bastante alta. Estão a beber mais cedo, 
sim. Não só álcool, mas também tabaco. Em álcool, especialmente noto que com 
idades, com 13, 14 anos. Ainda por cima, por exemplo, com rapazes é mais fácil ver a 
diferença, com raparigas é mais difícil. Eu não sei se elas têm 14 ou se têm 16. Por vezes, 
uma pessoa está num bar e conhece alguém e «então que idade tens?» E ela diz 
«catorze». E uma pessoa fica «Uou!». Catorze não! Por fora não dá para perceber. Mas 
sim, noto que quem começa a sair à noite, começar a sair à noite é quase sinónimo de 
começar a beber. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Dentro dos jovens da minha idade, acho que as bebedeiras infelizmente tornaram-se 
um hábito comum. A gente vê muito por aí. Nunca assisti a nenhum amigo a entrar em 
coma, mas bebedeiras sim, já, de vomitar, se ri, chorar, isso sim, de coma alcoólico isso 
não. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

Eu acho que eles [os mais novos] não controlam as bebedeiras. (21 anos, sexo feminino, 
estudante) 

Hoje em dia bebe-se muito [risos]. Mas fuma-se mais drogas, cannabis. (14 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Eu acho que cada vez mais acontece que as pessoas estão a envolver-se com as 
bebidas, as drogas e essas coisas. Até as pessoas mais velhas hoje em dia. Todos os dias 
não podem passar sem aqueles copos de vinho. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

Acho que os jovens tomam muito álcool, e acaba por ser uma procura, um meio de 
encontrarem alguma coisa, de encontrarem algum poder ao mesmo tempo, de 
encontrarem um meio para se esquivarem, por exemplo, a algum sentimento, alguma 
frustração. Ainda por cima, o nosso país como está, nas condições em que está, acho 
que isso também pode ter alguma influência na procura de os jovens, e jovens adultos 
também, de tomarem álcool e procurarem se calhar, e agora falando de outras drogas, 
anfetaminas, e acho que isso acaba por, eu acho que sim, acho que há um consumo, 
agora se há mais ou há menos, concretamente isso não também não posso responder. 
(24 anos, sexo feminino, psicóloga estagiária) 

Os jovens bebem muito. (19 anos, sexo masculino, estudante) 

Os jovens consomem muito álcool e antes da idade permitida. Consomem por más 
influências, influências externas, de amigos, pessoas mais velhas. (14 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) 

Os jovens bebem em excesso. Dos meus amigos, alguns bebem, outros não. Por 
acaso costumo sair com o grupo que não costuma beber muito. Mas às vezes vamos 
sair com mais gente e bebem, bebem alguma coisa. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Em geral talvez seja [o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens seja] um 
bocadinho excessivo, acho que sim. Vê-se muita gente na noite bêbada, e é assim 
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todas as noites, aparece alguém sempre completamente alcoolizado. (20 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Os menores bebem bebidas destiladas. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Hoje os jovens bebem mais, têm muito menos a noção da responsabilidade. Até em 
relação à família e à autoridade. É completamente diferente. (19 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Hoje em dia os miúdos começam a beber muito cedo. Começam a descobrir muito 
cedo o que é que tudo é, e o álcool é uma dessas coisas, por isso acho que eles ao 
descobrirem vão sempre procurar consumir. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Mas hoje em dia eles vão até cair e eu não entendo porquê. Fartam-se de vomitar e 
ainda voltam a beber a seguir, é incrível [risos]. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

Acho que hoje em dia os jovens consomem mais. Exageradamente. Na minha 
opinião, sim. Lá está, é uma geração diferente agora, dos 14 aos 16, aos 18, são uma 
geração diferente. Acho que eles são mais rebeldes do que na nossa época. Sinto mais 
isso. Eu não fazia, eu olho para trás e vejo as pessoas e acho que não fazia aquilo na 
minha idade. Acho que é isso. (24 anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

Hoje os jovens consomem mais, todo o tipo de bebidas. Eu vejo rapazes e até 
raparigas mais novas do que eu a vomitarem, estarem nas paredes a vomitar. Tem 
vindo a aumentar. Por exemplo, quando eu tinha a idade deles, nunca vomitei nem 
nada disso. Pelo menos eu, eu falo por mim. A solução é terem limites, terem cabeça, 
porque a maior parte das vezes que isso acontece bebem só para se armarem, para se 
integrarem ou para dizer aos amigos «estou aqui, posso beber o que quero e como 
quero», e isso é completamente ridículo, a meu ver. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Acho que hoje em dia muitos [jovens] bebem para se mostrar, começam por aí, mas 
normalmente bebem quando lhes apetece, pode haver uma festa, alguém faz anos ou, 
eu já vi miúdos a dizer «olha, vamos beber hoje, vamo-nos juntar todos e beber». (21 anos, 
sexo feminino, estudante) 

Há sempre aquele que tem a mania que já está a ficar mais alegre e não é nada, 
vê-se bem que é fita, os outros estão normais e estão simplesmente a aproveitar o 
momento, não é nada de mais. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

O álcool é tendencialmente considerado perigoso e, por alguns entrevistados, até, uma 
droga. Curiosamente, são os jovens abstémios que têm um discurso que mais desvaloriza os 
perigos e riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas. Alguns jovens consideram o 
álcool mais nocivo do que outras substâncias psicoativas, nomeadamente a cannabis, 
enquanto outros têm uma opinião precisamente contrária. 

Para os entrevistados, há diferentes perceções de risco consoante o tipo de bebida 
alcoólica, destacando-se, na sua opinião, as bebidas espirituosas como as mais perigosas, 
sobretudo para a saúde. No entanto, de acordo com alguns jovens entrevistados, as 
representações do álcool e a consciencialização dos riscos inerentes ao consumo e, sobretudo, 
ao abuso de bebidas alcoólicas não parece inibir estas práticas. 

Talvez seja perigoso. (12 anos, sexo feminino, estudante) 

Sei que é perigoso. Já vivi a experiência de muito perto. Não de mim mas de um 
familiar meu e por isso também não ligo e também não aconselho as pessoas a 
consumir. […] Para mim são todas perigosas mas óbvio que algumas têm uma taxa de 
álcool mais elevada do que outras. Mas para mim tudo o que é exagero é demasia. (20 
anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

O álcool tem riscos para a saúde, claro que tem. Principalmente para o fígado. (18 
anos, sexo masculino, estudante) 

Beber álcool é perigoso. A nível de fígado, por exemplo. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

O álcool é perigoso, porque nós nos tornamos dependentes dele. (14 anos, sexo feminino, 
estudante) 
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Não me dá saúde, não me faz bem, não contribui para a minha saúde, para o meu 
bem-estar e também não preciso do álcool. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

O álcool é perigoso, acho que sim. Para começar é, em termos, a longo prazo, dá 
cabo do fígado, não só. Não sei que influência tem sobre o estômago mas também 
não deve ser muito bom, imagino! Destrói células nervosas., também me disseram (não 
sei se é verdade, mas suponho que seja). Pá, não sei, não é aquela coisa que… não há 
nada de bom com o álcool, realmente. Em termos de saúde, não há nada bom, é só 
pontos negativos. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Eu acredito que o álcool é capaz de ser das drogas mais perigosas que existe, mais 
ainda do que drogas leves fumáveis. Sinceramente acho. Porque há uma lista de 
produtos consumíveis, que eu vi e li num livro, que dizia que a aspirina já matou 5.000 
pessoas, que o álcool já matou 5.000 pessoas, que o tabaco já matou 6.000 pessoas e, 
vai-se a ver, a marijuana não matou ninguém! Por isso é que eu tenho a certeza que a 
marijuana, comparativamente com álcool, nada a ver. O álcool é muito mais destrutivo, 
tanto a nível do órgão do fígado, como a nível cerebral, não tem nada a ver. Claro que 
há modificações no cérebro quando se fuma marijuana e derivados. No entanto, as 
repercussões são mais visíveis no álcool. (24 anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

Eu acho que beber álcool tem menos riscos do que fumar, tanto tabaco como 
outras drogas, ou assim. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

O álcool é mais perigoso do que outras substâncias. Do que a cannabis, sim, porque 
a cannabis é uma planta medicinal, que tem bué efeitos positivos para a saúde (risos), e 
o álcool não. O álcool também é uma droga e que vicia muito mais rapidamente do 
que a cannabis. O álcool deixa-te numa dependência física e psicológica. (19 anos, sexo 
masculino, estudante) 

O álcool é uma droga como outras, só que é legalizado, acho que mata montes de 
pessoas no mundo porque as pessoas deviam ter consciências para o utilizar de forma 
correta e acho que é uma coisa a ter em conta na nossa sociedade é a forma como 
encaramos, encaramos de um ânimo tão leve o facto de ficarmos embriagados ou de 
o facto de haver crianças que consomem álcool, acho que isso não é bom. (16 anos, 
sexo masculino, estudante) 

Álcool é perigoso. Problemas, por exemplo, fígado, de coração também penso que 
sim, apesar de não estar muito dentro da área. Problemas de saúde, não 
concretamente, mas pode espoletar comportamentos mais agressivos, sei lá. (24 anos, 
sexo feminino, psicóloga estagiária) 

O álcool tem obviamente riscos para a saúde. Problemas no estômago, fígado, não 
sei. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

Acho que tudo o que é moderadamente consumido não tem perigo. (24 anos, sexo 
feminino, técnica administrativa) 

Não acho que tenha mal. Se gostam, bebem. Às vezes, pronto, abusar uma vez por 
outra acho que não faz mal, mas abusar continuamente e várias vezes acho que pode 
tornar-se um problema. (18 anos, sexo masculino, estudante) 

Bebidas espirituosas de vez em quando, mas também controlado; nunca abuso 
muito. Também sei mais ou menos quando é que tenho de parar. São mais arriscadas. 
(23 anos, sexo masculino, estudante) 

A imagem que eu tenho do bêbado é degradante. É o degredo, é horrível, é, sei lá. 
É horrível, é nojento. Eu, por exemplo, quando acordo no dia a seguir, sinto-me nojento, 
sinto-me «blhec», não sei, não sei explicar. É a ressaca. Isso não me impede de voltar a 
beber [risos]. Volto a repetir, esqueço a ressaca. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

 

Como último bloco temático, procurou-se também perceber que noções têm os 
entrevistados sobre a evolução dos consumos de bebidas alcoólicas no passado recente, e no 
último ano, em particular, desde que o Decreto-Lei nº50/2013, de 16 de abril, entrou em vigor. A 
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questão de consumos futuros foi também abordada na maior parte das entrevistas. Destacam-
se 3 ideias principais: 

• Os entrevistados tendem a achar que o consumo de bebidas alcoólicas por parte 
dos jovens tem vindo a aumentar, embora a opinião não seja unânime; mais 
partilhada é sim a ideia de que os jovens bebem cada vez mais cedo; 

• Em relação concretamente ao último ano, a perceção é ainda mais difusa e menos 
vincada; 

• Também em relação à perspetiva de futuro, no que ao consumo de álcool diz 
respeito, as opiniões dividem-se, não sendo possível identificar uma tendência geral. 

De uma forma geral, e como também ficou demonstrado atrás, alguns jovens entrevistados 
consideram que o consumo de bebidas alcoólicas por parte da juventude portuguesa tem 
vindo a aumentar. Outros acham que nem por isso. E tal é também verdade em relação ao 
último ano. No entanto, tal como aconteceu com a pergunta relativa às mudanças na 
aplicação da lei no último ano, também quando foram convidados a avaliar o consumo de 
uma forma retrospetiva e balizada (concretamente nos últimos 12 meses) alguns entrevistados 
revelaram não conseguir fazer essa avaliação, enquanto outros consideram não ter havido 
evolução. 

 

De há dois anos, aumentou mesmo. Muito. E de idades, então!! Começam cada vez 
mais cedo. A sociedade anda assim. [risos] No 8º ano, 12 anos, 13 anos, já começam a 
beber a sério. Não é experimentar, é beber a sério mesmo. A sair à noite. Eu já vi 
pessoas, raparigas e rapazes, com 12, 13 anos, completamente tontos, a cair de 
bêbados na rua, ao pé de bares. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

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

Penso que em geral sempre se bebeu o mesmo. Antes era mais tabu, mas agora 
toda a gente fala em beber sem problemas, beber é uma coisa que já está 
generalizada. Acho que como está mais generalizado, eles [os miúdos mais novos] 
começam a beber mais cedo. Isso é pior, se calhar, eles destroem os órgãos mais cedo 
[risos]. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Por acaso, não tenho muito essa perceção, como não tenho saído… (24 anos, sexo 
feminino, psicóloga estagiária) 

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

Por fim, a maior parte dos entrevistados foi convidada a dar a sua opinião acerca de como 
imagina o seu consumo de bebidas alcoólicas no futuro. As opiniões dividiram-se. Alguns 
consideram que irão reduzir ou deixar de beber (porque terão mais responsabilidades e haverá 
menos espaço à diversão), enquanto outros acham que irão beber mais (porque terão mais 
disponibilidade financeira e, até, física). Há ainda aqueles, nomeadamente os jovens que 
bebem pouco ou nada, que consideram que no futuro manterão o mesmo padrão. 

No entanto, pelo menos no plano dos discursos, este tema não parece revestir-se de grande 
importância simbólica ou identitária. As opiniões não parecem vincadas, sublinhando, mais uma 
vez, a moderação como plano a atingir idealmente. 

Imagino-me a beber o mesmo, que é quase nada. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de 
educação de infância) 

O álcool, a mim, é uma coisa que não me diz muito, só bebo mesmo quando saio, 
praticamente. Daqui a dez anos será a mesma coisa. (20 anos, sexo feminino, estudante) 
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No futuro, imagino-me a consumir mais, porque vem a vida da universidade, é 
completamente diferente, vamo-nos tornar adultos, portanto vamos ter mais, a nossa 
vida financeira vai melhorar também, logo o que é um bom aperitivo para a gente 
beber mais, supostamente. Mas isso só acontece aos fins-de-semana, durante a semana 
não. Não vale a pena pôr o emprego em risco. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

No futuro, imagino-me a consumir mais álcool porque vou ter mais dinheiro 
disponível, definitivamente sim. Quanto mais dinheiro tiver, mais bebo. (14 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Imagino-me a beber muito se calhar nalgumas noites e menos noutras, mas não faço 
isso um parâmetro psicológico, acho que isso é o pior que se pode fazer. Se calhar terei 
mais capacidade, mais dinheiro também, e não só, física não é?, estou em crescimento, 
também não faz muito bem que eu beba tanto, quando eu for mais velho o meu corpo 
aguenta mais. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Possivelmente posso vir a beber no futuro, não sei, acho que pode vir a acontecer, se 
eu passar a gostar. Mas não é uma coisa em que eu pense muito. (19 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Eu acho que sim, ainda por cima vou entrar para a universidade. Mas espero bem 
nunca ficar naquele estado [risos]. Porque eu gosto, só que também tenho limites, sei 
parar. Eu acho que sim, vou continuar a beber. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

É assim, em termos de evoluir para beber, eu acho que com mais poder económico, 
gostaria de experimentar, em termos de vinho, vinhos melhores. E sim, frequentar sítios 
melhores mas não beber muito. Beber vinho por uma questão de sabor e gosto. Não 
vou estar a beber vinho constantemente de garrafas de 50 euros, não é? Espero ver-me 
a experimentar vinhos de melhor qualidade, quando tiver mais poder económico. Algo 
que não faria agora. Mas não me vejo a passar dos limites, nem nada disso. Acho que 
tende mais a estabilizar do que… ainda por cima, acho que quanto mais velhos, 
também menos saímos à noite. Não me vejo a ser alcoólico nem nada do género. 
Sinceramente. Talvez manter o mesmo padrão. Posso almoçar com outras pessoas, em 
vez de almoçar em casa e assim. Talvez aumentar um bocadinho, mas não mais do 
que, sei lá, que uma cerveja por dia ou assim; ou um copo de vinho por dia. Algo 
normal. Mas sim, talvez um bocadinho mais do que agora. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Hei-de experimentar, mas acho que não vou ser… beber bebidas alcoólicas todos os 
dia, ou algo do género. Em festas, refeições, não sei, como os meus pais. (13 anos, sexo 
masculino, estudante) 

[No futuro imagino-me a beber álcool] acho que sim, não sei. (14 anos, sexo feminino, 
estudante) 

No futuro imagino-me a consumir bebidas alcoólicas, sim. Não com muita 
frequência. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

No futuro imagino-me a beber bebidas alcoólicas. (24 anos, sexo feminino, estudante) 

Tu vais chegar a um estado de coiso que não vais querer mais beber porque queres 
o teu dinheiro para ti, para outras coisas, roupa e tal. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

[No futuro] há que ter responsabilidade também para não estar sempre a beber, 
com a idade vamos… não é necessário ter dinheiro e gastar o dinheiro na bebida. (17 
anos, sexo masculino, estudante) 

[No futuro] espero estar mais calminho. Já ter um emprego, conseguir constituir uma 
vida e uma família. Ir beber uns copos na mesma, mas menos. Acalmar um bocado [...] 
Os meus irmãos acho que ainda não chegaram a essa idade. Para aí 24 anos… uma 
pessoa… antigamente, com 24 e assim, já estávamos todos casados; mas agora nestes 
tempos, 28, 29 é que começamos a casar. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Não vou beber nada. Eu não quero beber, não preciso. (21 anos, sexo feminino, estudante) 

Eu acho que não, não me imagino a consumir, pelo menos muitas vezes. Assim de 
vez em quando, quando vou sair, Ok. Se não, não me estou a imaginar. (16 anos, sexo 
feminino, estudante) 



 

109 
 

Não [me imagino a beber no futuro]. Se calhar, uma cervejinha ou outra, porque me 
sabe bem, lá está. Sabe-me bem, nada para ficar bêbado, nem nada por aí. Sei lá, o 
meu pai também bebe cerveja ao almoço e ao jantar. Não sempre, mas porque lhe 
sabe bem. Felizmente nunca vi o meu pai bêbado [risos]. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

No futuro imagino-me a beber muito pouco. Acho que, por acaso, as bebidas 
alcoólicas vão ter um espaço muito pouco importante (risos). Como eu só bebo nesses 
contextos de sair à noite, e com os amigos e assim, acho que se não tiver esses 
momentos vou consumir muito pouco, porque não gosto propriamente de consumir 
álcool. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Se eu for ciente das minhas responsabilidades, que não as posso falhar, por exemplo 
se eu tiver um carro e eu souber que vou conduzir não vou beber, se eu tiver filhos não 
vou aparecer num estado embriagado ao pé dos meus filhos. (17 anos, sexo masculino, 
estudante) 

No futuro, o ideal seria os jovens beberem menos, mas lá está, isso depende de cada 
um e da cabeça que cada um tem, portanto não sei. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de 
educação de infância) 

Sinceramente, não faço a mínima. Não faço mesmo a mínima. (18 anos, sexo masculino, 
estudante) 
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PARA REFLETIR 
 

A partir da análise de conteúdo das entrevistas é possível destacar algumas ideias-chave e 
levantar algumas questões para reflexão. 

Em primeiro lugar, de uma forma geral, os jovens entrevistados parecem desconhecer a lei 
que regula a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. Têm apenas 
algumas noções (nomeadamente a idade mínima legal e as questões relacionadas com a 
condução), mas também não parecem muito interessados em saber mais ou que lhes seja 
facultada mais informação. De alguma forma, é como se a lei vigente não lhes dissesse respeito. 
E viu-se atrás como tendem a colocar todo o ónus da aquisição de bebidas alcoólicas em 
quem vende e não em quem compra. 

Os jovens entrevistados parecem mais defensores, isso sim, 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. 

Uma boa parte dos entrevistados até testemunhou situações em que a venda de bebidas 
alcoólicas foi negada a menores de idade de acordo com a lei, e alguns passaram 
inclusivamente por essa situação. No entanto, tendem a valorizar muito mais as vezes em que 
conseguiam (ou conseguem, no caso de entrevistados com menos de 16 ou 18 anos) adquirir 
bebidas alcoólicas em determinados estabelecimentos comerciais, discursando acerca das 
estratégias mais frequentemente adotadas para contornar a lei. 

A relação dos jovens com as bebidas alcoólicas parece ser essencialmente de carácter 
instrumental: o álcool potencia a diversão, desinibe ou ajuda a descontrair. Nesse sentido, as 
bebidas alcoólicas são um elemento mais em determinados contextos ou momentos de 
convivialidade e festa. E é, portanto, no primado da diversão que os consumos de álcool 
devem ser entendidos e pensados. 

O consumo de álcool por parte dos jovens consiste essencialmente num fenómeno de 
grupo e é no plano coletivo que deve ser enquadrado. 

Parece ser entendido pelos jovens como um processo de aprendizagem e socialização, em 
que as bebedeiras severas, indisposições e estados de coma ou pré-coma alcoólica são 
descritos como erros cometidos que funcionam como marcos que ajudam a traçar os limites 
próprios. 

Embora o álcool até seja frequentemente associado a perigos e riscos, nomeadamente 
para a saúde, o discurso dos jovens assenta na relativização e numa clara diferenciação «eu» 
vs. «eles»: o consumo próprio tende a ser visto como algo pouco frequente, controlado e 
moderado, enquanto, pelo contrário, o consumo dos jovens em geral, em particular o dos 
jovens mais novos do que o entrevistado, tende a ser encarado pelo prisma contrário – o do 
excesso e abuso. 

O álcool é também visto como uma substância que pode modificar o comportamento e 
facilitar a violência: estes jovens consideram que a violência associada ao consumo de álcool é 
algo comum, nomeadamente nos contextos de diversão noturna, mas mais uma vez na 
perspetiva de que acontece aos «outros».   

Ou seja, a desvalorização dos riscos que o próprio pode correr é evidente nos discursos 
destes jovens. 

Contrastando com isto, percebe-se que o perigo da associação entre álcool e condução 
parece bem interiorizado pela população em estudo. É certo que os efeitos nocivos de conduzir 
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sob o efeito de álcool, em caso de acidente rodoviário, são imediatos e mais visíveis a curto 
prazo do que outras consequências nocivas, mas tal não justifica tudo: o perigo de conduzir 
depois de beber álcool está tão interiorizado pela população em estudo que parece pertencer 
já à esfera das mentalidades. 

Em resumo, o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos jovens entrevistados está 
fortemente associado a contextos festivos e de sociabilidade e deve, em conformidade, ser 
entendido como um fenómeno social, enquadrado em práticas de grupo, nomeadamente 
hábitos de lazer e diversão noturna. É frequentemente associado a perigos e riscos, mas o 
discurso assenta na relativização e numa clara diferenciação «eu» vs. «eles». 

Neste sentido, importa dar particular enfoque às perceções de risco, motivações e pressões 
sociais e de pares, com vista a alterar atitudes e comportamentos de risco associados ao 
consumo de álcool.  

Há que ir mais além do legislar… 
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CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS  

A dimensão do consumo de bebidas alcoólicas 

Praticamente todos os jovens que participaram na componente quantitativa (83%) ou na 
qualitativa (92%) já tomaram bebidas alcoólicas pelo menos uma vez na sua vida. De entre 
estes, a proporção de desistentes (jovens que já tomaram bebidas alcoólicas na vida mas não 
no último ano) é de uma forma geral baixa, pelo que a maioria dos jovens (aproximadamente 
70%) tomou bebidas alcoólicas no último ano.  

Por sua vez, metade (52%) dos jovens inquiridos (componente quantitativa) refere que a 
maioria ou todos os seus amigos tomam bebidas alcoólicas. 43% consideram que «o álcool está 
na moda». Também entre os jovens entrevistados (componente qualitativa) subsiste a ideia de 
que o consumo de bebidas alcoólicas é uma prática generalizada nos jovens portugueses, em 
que mesmo aqueles que não bebem, convivem com amigos que o fazem: 

[Consumo bebidas alcoólica para] estar no convívio com os amigos; estamos todos 
lá, descontraídos, não sei. Os meus amigos bebem todos. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

É a tal coisa, toda a gente bebe, nós também, pronto. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Associado a este consumo de alguma forma generalizado, no discurso dos jovens 
entrevistados é revelada uma pressão de pares para a ingestão de bebidas alcoólicas, ainda 
que frequentemente alocada a outros: 

Com os meus amigos é a mesma coisa, há uns que bebem menos, outros que 
bebem mais, mas mais ou menos toda a gente quando sai bebe assim um bocadinho, é 
um bocado generalizado na nossa cultura já que os adolescentes para se divertirem 
bebam. Tem que ver com a pressão dos pares também, muitos consomem mesmo para 
se divertir, é mesmo a pressão dos pares e acabam por não desfrutar das noites porque 
passam mal. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

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) 

Bebo muito raramente. Dias de festa e quando sei que não vou conduzir. Quando 
alguém faz anos, aquele típico copo de champanhe para brindar, passagem de ano… 
Naquelas festas só para me integrar no grupo, só para uma pessoa não ficar de parte, 
às vezes bebo uma cerveja, mas é muito raramente. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

É o serem os meninos fixes do grupo, não querem ser postos de parte do grupo, acho 
que é assim. Tanto o fumar, também não é só beber. Eles também fumam porque fica 
bem, porque se os outros também fumam eles também têm que fumar. […] Até acho 
que quando eles crescerem vão olhar para trás e dizer «o que é que eu estive aqui a 
fazer?!», mas naquela altura para eles é importante. (24 anos, sexo feminino, técnica 
administrativa) 

Este consumo tende a ser mais generalizado em jovens de grupos etários mais avançados, 
sofrendo um particular incremento (para o dobro) na transição entre os 10-15 e os 16 anos e 
atingindo prevalências máximas nos jovens de 19-24 anos (93% tomaram bebidas alcoólicas no 
último ano).  
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As bebidas mais consumidas 

As bebidas alcoólicas ingeridas ao longo da vida e no âmbito do consumo recente 
(últimos 12 meses) por um maior número de jovens são as bebidas espirituosas (longo da vida: 
72%; últimos 12 meses: 60%) e a cerveja (longo da vida: 77%; últimos 12 meses: 59%), segundo 
uma prevalência muito semelhante entre si em todas as idades/ grupos etários. Apenas nos 
jovens mais novos, de 10-15 anos, o consumo de cerveja (últimos 12 meses: 36%) é claramente 
mais comum que o de bebidas espirituosas (últimos 12 meses: 29%). 

Contudo, considerando apenas os jovens que tomaram bebidas alcoólicas no último 
ano, a cerveja é a bebida tomada com maior frequência (42% tomam cerveja todas as 
semanas, para 21% relativamente às bebidas espirituosas, 16% relativamente ao vinho e 14% 
relativamente aos alcopops), superioridade que se mantém independentemente do grupo 
etário: 

Bebo por festa, não bebo diariamente. Por exemplo, quando vou sair à noite ou isso 
sou capaz de beber um ou dois copos. Cerveja, bebida branca, é mais cerveja. Vinho 
às vezes, é mais nos jantares. Às refeições não. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

O que eu mais gosto é para aí cerveja, fresquinha. Quem é que recusa uma? De 
resto, pronto, por exemplo, bebidas brancas ou isso só bebo mesmo em festas. Também 
não sou muito de sair à noite. Só de vez em quando. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Por outro lado, a partir da componente qualitativa identifica-se a ideia de que o tipo de 
bebidas consumidas varia em parte com o género, com as raparigas a beberem 
tendencialmente bebidas espirituosas em misturas e, contrariamente aos rapazes, a evitarem a 
cerveja e o vinho. 

O início do consumo de bebidas alcoólicas 

As primeiras experiências de consumo de bebidas alcoólicas tendem a ocorrer antes dos 16 
anos, particularmente entre os 13 e 15 anos (referido por 44% dos inquiridos), situação que é de 
alguma forma transversal ao tipo de bebida alcoólica.  

Num segundo plano, as primeiras experiências com cerveja e vinho tendem a ser mais 
precoces, enquanto para as bebidas espirituosas tendem a ser mais tardias.  

Também na componente qualitativa a idade mais apontada para o primeiro consumo são 
os 15 anos. Esta primeira experiência tende a ser com a cerveja, surgindo um pouco mais tarde 
a primeira experiência com bebidas espirituosas, normalmente sob a forma de shots e misturas 
com sumos ou outras bebidas.  

Em qualquer caso, as primeiras experiências tendem a ocorrer numa fase em que não é 
ainda legalmente permitida a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em 
locais públicos ou abertos ao público24

[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 

 as bebidas em causa: 

 A primeira bebida que bebi, sem ser cerveja, deve ter sido vodka, shots, quando era 
mais novo, porque havia mania de beber shots num bar no centro [de Faro], e era 
vodka nessa altura. Os miúdos costumavam ir para lá. Na altura tinha 14, 15 anos. O bar 
vendia a menores. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

A experimentação é motivada sobretudo pela curiosidade, pela vontade de «entrar na 
onda» e para potenciar a diversão, sendo vivenciada pelos jovens como um acontecimento 
natural, cuja ocorrência corresponde às expetativas do próprio e dos demais para a sua idade: 

                                                      
24 Para facilitar a leitura, utilizar-se-á por vezes a expressão adquirir/consumir bebidas alcoólicas para designar a 
disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público. 
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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) 

Foi numa festa. Fomos a uma festa e eu experimentei, provei. Levou-me a 
experimentar, estávamos todos divertidos, estavam todos a beber e achei, pronto, que 
podia experimentar, que não tinha mal. (20 anos, sexo feminino, auxiliar de educação de infância) 

No plano do início do consumo, por vezes os jovens distinguem entre uma primeira 
experimentação precoce, normalmente em contexto familiar, e o início efetivo do consumo: 

Tinha molhado os lábios aos 16 quando é aquela coisa: já fez anos, não ser um 
bocadinho lamechas. Mas bebidas, bebidas alcoólicas, foi aos 18. (20 anos, sexo masculino, 
estudante) 

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) 

Com efeito, a ingestão de bebidas alcoólicas, designadamente na sua forma excessiva, está 
de alguma forma presente no contexto familiar, contexto este com um elevado potencial de 
influência de ideias e comportamentos nas crianças. De entre os jovens inquiridos que tomam 
bebidas alcoólicas, 38% referem que têm poucos familiares com quem costumam conviver que 
também tomam, 30% têm alguns e para 24% a maioria ou todos os familiares tomam bebidas 
alcoólicas. Por outro lado 58% declaram ter pelo menos um familiar que toma bebidas 
alcoólicas em excesso e 47% que se embriaga. 

Ainda no quadro do início do consumo de bebidas alcoólicas, verificamos como a entrada 
na universidade e a participação na «vida académica» são, para alguns, promotores do início 
ou intensificação do consumo. Com efeito, no grupo etário dos 19-24 anos cerca de um quarto 
dos jovens mencionam o início da ingestão de vinho e bebidas espirituosas com esta idade. Esta 
ideia está também patente nos jovens entrevistados: 

Comecei a beber quando entrei para a universidade, mas era só quando saía. (21 
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) 

Uma parte importante dos jovens entrevistados revela que o primeiro consumo 
normalmente não é uma experiência totalmente positiva, decorrendo a apreciação da bebida 
alcoólica de um processo de persistência e aprendizagem: 

A primeira vez soube um bocado mal e pensei em não beber mais mas depois ao 
longo do tempo fui bebendo mais, comecei a habituar-me ao sabor e agora já é uma 
coisa normal. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Quando se prova álcool, pelo menos uma criança que está habituada a beber só 
refrigerantes e sumos, não gosta do sabor. É a mesma coisa com café ou assim. Mas 
depois dos 15 sim, depois dos 15 já..., sempre aos bocadinhos, e já bebe mais e já gosta 
do sabor. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

O consumo de bebidas alcoólicas tende a iniciar-se em ambientes festivos, constituindo-se 
geralmente como uma experiência coletiva, podendo, neste sentido, ser entendido como uma 
prática social e de grupo: 

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) 
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Os contextos de consumo de bebidas alcoólicas 

A ingestão de bebidas alcoólicas encontra-se fortemente associada a contextos de 
sociabilidade e de lazer, nas saídas à noite e também durante o dia. Os locais em que os jovens 
que tomam bebidas alcoólicas adquirem mais frequentemente estas bebidas são os bares (68%) 
e as discotecas (59%), seguidos dos cafés e supermercados. Uma proporção importante 
menciona ainda a aquisição em casa ou na rua. Estes são os locais mais comuns 
independentemente da idade, notando-se contudo que nos mais jovens (10-15 anos) a 
aquisição na discoteca é bastante menos comum que no bar, sendo mesmo tão frequente 
como a aquisição no café, o que provavelmente decorre de quais são os locais mais 
frequentados pelos jovens: 

Em casa, no café, quando estou com os meus amigos, quando vou para a 
esplanada também, combinamos um café, bebemos um café, bebemos uma imperial, 
nos jantares e em saídas à noite. Em casa, à frente dos meus pais, não há qualquer 
problema, mas com moderação, claro. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Consumo esporadicamente, muito esporadicamente. Uma vez por outra. Em dias de 
festa. Estamos na festa e bebo uma por outra só, não exagero. Uma ou duas no 
máximo. Em festa de anos, quando vamos a um bar ou discoteca (20 anos, sexo feminino, 
auxiliar de educação de infância) 

[Os meus amigos] em geral consomem bebidas alcoólicas. Costuma fazer parte da 
saída. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

O tipo de bebida alcoólica consumida parece variar em função do local, do ambiente e 
do próprio grupo de amigos. Assim, as bebidas espirituosas são tomadas sobretudo em contexto 
de diversão noturna, o vinho é tomado sobretudo em jantares e festas privadas, enquanto a 
ingestão de cerveja tende a ser mais transversal aos diversos contextos: 

A cerveja é mais, a maior parte do pessoal da minha idade bebe mais cerveja, o 
vinho também, se calhar, algumas pessoas, mas as bebidas brancas é o forte, na noite 
principalmente. Bebidas brancas na noite, a cerveja e o vinho mais socialmente, em 
jantares, no café. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

A intensidade do consumo de bebidas alcoólicas 

No que diz respeito à frequência com que as bebidas são tomadas, com exceção para a 
cerveja no grupo de jovens de 19-24 anos, na maior parte dos casos o consumo de cada tipo 
de bebida alcoólica é realizado menos do que 1 vez por semana.  

Globalmente, a frequência de ingestão de cerveja e bebidas espirituosas ocorre sobretudo 
1 a 3 vezes por mês (cerveja: 32%; bebidas espirituosas: 49%) e a de vinho e alcopops sobretudo 
menos de 1 vez por mês (vinho: 42%; alcopops: 48%).  

Enquanto a frequência de ingestão de cerveja aumenta progressivamente em função da 
idade/grupo etário, sendo sempre a bebida ingerida com maior regularidade, para as restantes 
bebidas alcoólicas ocorrem algumas flutuações quanto a esta evolução. Em particular, 
destaca-se o particular aumento da frequência de ingestão de cada bebida alcoólica, em 
termos genéricos, entre, por um lado, os jovens de 10-15 anos e, por outro, os de 16 anos (que 
teriam 15-16 anos no ano a que reporta a informação). Contudo, são os consumidores recentes 
de 19-24 anos que bebem vinho, cerveja e bebidas espirituosas com maior frequência. 

Por outro lado, a frequência de ingestão de bebidas parece depender do próprio 
calendário de acontecimentos sociais dos jovens: 

Durante a semana isso não, não costumo beber. Quando saio, diria, vá, uma vez por 
semana, nem todas as semanas, quando há uma festa ou quando vou a um bar, ou assim, 
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normalmente a minha bebida, não gosto muito de beber cerveja, a única bebida que 
bebo assim é whisky. Bebo para aí 75 cl, no máximo. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Agora, na época dos exames, não é frequente [os meus amigos beberem]. Mas 
princípio e meio do ano em que o stress dos exames é quase nulo, sim. Grande parte. (20 
anos, sexo masculino, estudante) 

No que diz respeito à quantidade de bebidas alcoólicas ingeridas, constatamos que 59% 
dos jovens inquiridos já tomaram bebidas alcoólicas até ficarem «alegres (51% no último ano), 
54% já fizeram consumos «binge» (45% no último ano) e 45% já se embriagaram (36% no último 
ano). Estas práticas são mais comuns à medida que se avança na idade/grupo etário (com 
maior expressão na transição entre os 10-15 e os 16 anos), não sendo de todo desprezáveis as 
suas prevalências entre os mais novos, de 10-15 anos (22% beberam até ficarem «alegres», 18% 
fizeram consumos «binge» e 16% embriagaram-se no último ano).  

Mais de metade dos jovens que beberam até ficarem «alegres» ou de forma «binge», 
fizeram-no 1 ou mais vezes por mês, sobretudo 1 a 3 vezes (ficar «alegre»: 45%; «binge»: 41%). A 
embriaguez ocorre predominantemente menos de 1 vez por mês (57%).  

É de notar que, nos jovens de 10-15 anos, 15% dos que beberam até ficarem «alegres» no 
último ano o fizeram semanalmente, o mesmo sucedendo relativamente a 14% quanto ao 
«binge» e 9% quanto à embriaguez. Verifica-se, na transição dos 10-15 para os 16/17 anos um 
particular incremento da frequência destas práticas, sendo nos consumidores recentes destas 
idades que é maior a sua frequência. Por outro lado, embora sejam dos consumidores recentes 
que mais frequentemente bebem até ficarem «alegres» e de forma «binge», os de 19-24 anos 
são os que menos se embriagam. 

Por sua vez, os jovens entrevistados sublinham que o seu consumo de bebidas alcoólicas é 
moderado, no sentido em que é esporádico, não intensivo e realizado apenas em contextos 
sociais específicos:  

Bebo álcool muito raramente. Eu não costumo sair muito à noite, que é quando 
normalmente as pessoas mais bebem álcool, por isso… (16 anos, sexo feminino, estudante) 

Consumo, mas não é com muita regularidade. Vodka [risos]. Vodka de morango e 
coisas assim, vá. Coisas misturadas com sumo. Bebidas brancas, sempre com sumo. (24 
anos, sexo feminino, trabalhadora-estudante) 

A quantidade de bebidas ingeridas depende também do contexto e da agenda social 
dos jovens: 

A quantidade varia em função do dia. Se for só para estar à tarde na esplanada, 
somos capazes de beber só duas imperiais, mas se for para fazer noitada essas duas 
imperiais desenvolvem-se para umas vinte, se for preciso [risos]. (19 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Estes fazem uma distinção clara entre embriaguez ligeira (o que corresponderá ao que 
designamos na componente quantitativa como «beber até ficar alegre»), desejada por uns, e 
embriaguez severa (que corresponderá ao que designamos como «embriaguez» na 
componente quantitativa), indesejada por quase todos.  

No seu discurso, está patente a ideia de que, com a experiência com bebidas alcoólicas, 
os jovens aprendem a beber de forma a atingirem o estado de «alegre» e a evitar o estado de 
embriaguez. A ingestão de bebidas alcoólicas parece ser por vezes um meio para os jovens se 
sentirem «alegres», descontraídos e desta forma se divertirem mais. Por outro lado, a embriaguez 
constitui um obstáculo à diversão: 

[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 
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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) 

Não exagero tanto como alguns. Uma coisa que tento não fazer é não exagerar 
quando não estou com pessoas em quem confio. Quando são pessoas, amigos em 
quem confio mais, se calhar abuso um bocadinho mais. Mas já conheço os meus limites 
e já sei que tipo de bebidas é que posso e não posso beber ou misturar. […] O ponto 
ideal acho que é ficar… para mim é o ponto mais da descontração. Em que já não 
estou tão sério, nem tão preocupado. Mas também não gosto de perder 
completamente o controlo. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

De forma coerente com o que constatamos na componente quantitativa, nos jovens 
entrevistados destaca-se a ideia de que a embriaguez é mais comum nos mais jovens, 
decorrendo, sobretudo, da inexperiência destes com bebidas alcoólicas e da sua maior 
dificuldade em tomar decisões: 

Os jovens consomem muito, principalmente os mais novos. 16, 17, eles começam a 
beber muito cedo. Eles é logo bebidas brancas. Que é o que tem mais álcool, não é? É 
essa a noção que eu tenho. Não é que eu me dê muito com os jovens mas nota-se. 
Porque tem mais álcool, atua-lhes mais no sangue, sentem mais o efeito, riem-se mais e 
depois, lá está, depois o limite para, o limite não, a passagem para o coma alcoólico é 
muito rápida também, eles nem têm noção do que acontece. (24 anos, sexo feminino, técnica 
administrativa) 

Quando era mais novo não tinha tanta consciência, bebia shots, já fiquei num 
estado uma vez, a única vez que fiquei num estado assim pior foi uma vez que deixei-
me dormir no meio da rua, mas foi a única vez que passei mal, tinha acabado de fazer 
16 anos, ou tinha 16 anos há pouco tempo, bebi muito no bar e depois aquilo como 
tinha bebidas diferentes aquilo fez-me uma indigestão, vomitei montes de vezes, depois 
não aguentei mais e acabei por me deixar dormir. Depois acordei, fui para casa e fiquei 
melhor. E a partir daí nunca mais fiquei assim, nunca mais sequer tentei ficar assim. Isso é 
um marco, vá. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Os problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas 

Na sequência da ingestão de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, 79% dos jovens 
inquiridos declararam que não sofreram diretamente nenhum de um conjunto de problemas 
exemplificados.  

A referência à ocorrência recente de problemas tende a aumentar com a idade/grupo 
etário. 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 em 
locais públicos, mencionam o envolvimento neste tipo de problemas.  

Verifica-se uma tendência para assinalar sobretudo um problema que não os afeta 
diretamente, isto é, assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico, mencionado por um quarto 
dos jovens inquiridos (26%) e por um terço dos consumidores recentes (34%). Em segundo lugar, o 
problema mais referido consiste no coma alcoólico sofrido pelo próprio, mencionado por 10% 
dos inquiridos.  

Entre os jovens entrevistados, poucos mencionam também ter tido a experiência pessoal 
de um coma alcoólico, fazendo contudo referência a terem assistido a amigos nestas 
circunstâncias. À semelhança da embriaguez, os jovens entendem estes estados de coma ou 
pré-coma como acidentais, não desejados e decorrentes de decisões inapropriadas na 
ingestão das bebidas, fruto de uma inexperiência com estas: 
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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, mas ajuda médica sim. [Os paramédicos] levaram-me para o meu 
quarto, despiram-me a camisola, puseram-me na banheira e molharam-me a cabeça 
com água fria. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

A maior parte dessas pessoas que vão de coma alcoólico para o hospital são essas 
pessoas mais novas. Não digo a maior parte, mas muitas sim. Porque são pessoas que, 
tipo, se calhar nunca experimentaram e porque são os amigos se calhar não se 
controlam, querem causar «ai e tal, sou fixe se beber», e bebem e exageram. Pronto, já 
conheço, tenho amigos meus que já, amigas e amigos meus que já foram em coma 
alcoólico para o hospital por causa disso. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Por sua vez, o recurso ao hospital é um problema mencionado por 3% dos jovens inquiridos 
(5% dos consumidores recentes), denotando, em comparação com as referências à ocorrência 
de coma alcoólico, que, em parte destes casos, não foram procurados serviços de urgência. 
Esta não é a convicção dos jovens entrevistados, pois têm a opinião de que o INEM é sempre 
chamado. 

Por outro lado, entre estes é destacada a ideia da ajuda mútua entre amigos quando uma 
situação destas acontece, o que está em consonância com os dados da componente 
quantitativa, os quais determinam que perante estados de intoxicação alcoólica é mais comum 
ser contactado o/a namorado/a ou amigos/conhecidos (24,3%) e apenas raramente são 
contactados os pais (2,5%): 

Já aconteceu assistir, já [risos]. Para ajudar, dei um estalo na cara, e mesmo assim 
não acordaram!! [risos] Fomos vários a dar estalos mas ninguém acordava. Pronto, 
passado um bocado lá acordaram sozinhos e se levantaram do chão, visto que já 
tinham caído. Numa situação tivemos que chamar o INEM, a outra foi menos grave e 
não foi preciso. Ela esteve duas horas sentada, acabou por vomitar e depois aquilo 
passou. A outra foi mais grave, até porque ela tinha estado a fumar o que não devia ao 
mesmo tempo que bebia. (16, anos, sexo feminino, estudante) 

Na componente quantitativa, o problema que se destaca em segundo lugar, 
considerando os jovens que conduzem, é a condução em estado de embriaguez, referida por 
10% dos jovens inquiridos (13% dos consumidores recentes), isto apesar do evidente consenso 
entre estes quanto ao risco de conduzir um pouco embriagado (78% concordam/concordam 
totalmente com esta afirmação). Esta ideia também se encontra particularmente vincada entre 
os jovens entrevistados. 

As referências ao envolvimento em atos de violência ou em sexo desprotegido ocorrem por 
sua vez numa medida semelhante, na ordem dos 8% entre os inquiridos (respetivamente 10% e 
12% nos consumidores recentes).  

Nas entrevistas realizadas, o envolvimento em atos de violência na sequência da ingestão 
de bebidas alcoólicas é relacionado pelos jovens com o efeito que esta substância tem na 
modificação do comportamento, sendo mais provável em rapazes. São destacados como 
fatores potenciados desta violência a sedução e o ciúme: 

 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) 

Atitudes e perceções relativas ao consumo de bebidas alcoólicas 

Como referido anteriormente, em ambas as componentes do estudo reúne-se entre os 
jovens um consenso relativo ao risco de conduzir um pouco embriagado:  

É um perigo beber álcool e depois conduzir. (14 anos, sexo feminino, estudante) 
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A condução junto ao álcool acho que é a coisa mais estúpida que alguém pode 
fazer. Eu nunca, nunca, nunca, conduzo quando bebo. Nunca. (24 anos, sexo feminino, 
trabalhadora-estudante) 

Num segundo plano, aproximadamente metade dos jovens concordam/concordam 
totalmente com a ideia de que o álcool é uma droga (55%) e de que o consumo de álcool é 
menos prejudicial que o de ecstasy ou anfetaminas (51%). 

Por outro lado, reúne-se um consenso quanto ao desacordo (discordo/discordo totalmente) 
face à ideia de que o consumo de bebidas alcoólicas, em pequenas quantidades e de vez em 
quando, não faz mal às grávidas (70%) ou às crianças (69%). Já no que diz respeito aos 
adolescentes, apenas 37% têm esta opinião. 

Quanto ao 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 
dependência. Identificam as bebidas espirituosas como mais perigosas em virtude de terem um 
maior teor alcoólico, Contudo, tendem a assumir que a sua relação com o álcool é de respeito 
e que têm um consumo moderado, ao contrário dos «jovens em geral», cujo consumo se pauta 
pelo excesso e pelo risco, sobretudo entre os mais novos: 

O álcool é perigoso, porque nós nos tornamos dependentes dele. (14 anos, sexo feminino, 
estudante) 

Beber álcool é perigoso. A nível de fígado, por exemplo. (20 anos, sexo feminino, estudante) 

Acho que a sociedade de hoje em dia… cada vez vemos mais jovens a exagerar 
nas bebidas alcoólicas mas há que ter um certo limite e que temos que respeitar 
primeiro a nós e depois os outros para evitar desacatos. Podemos divertir-nos sem 
apanhar grandes bebedeiras. (16 anos, sexo masculino, 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) 

O álcool é perigoso, acho que sim. Para começar é, em termos, a longo prazo, dá 
cabo do fígado, não só. Não sei que influência tem sobre o estômago mas também 
não deve ser muito bom, imagino! Destrói células nervosas., também me disseram (não 
sei se é verdade, mas suponho que seja). Pá, não sei, não é aquela coisa que… não há 
nada de bom com o álcool, realmente. Em termos de saúde, não há nada bom, é só 
pontos negativos. (20 anos, sexo masculino, estudante) 

Para além de, na componente qualitativa, ser reconhecido o potencial de 
desenvolvimento de dependência alcoólica, na quantitativa verifica-se que os jovens assumem 
que o tratamento desta dependência não é fácil: aproximadamente metade dos jovens 
discordam/discordam totalmente com a ideia de que o tratamento do alcoolismo é fácil (55%), 
em consonância com o seu desacordo de que basta ter força de vontade para deixar de ser 
alcoólico (46%).  

O aspeto relativamente ao qual os jovens inquiridos aparentam ter uma posição menos 
definida tem que ver com a apreciação quanto ao grau de nocividade do consumo de 
bebidas alcoólicas relativamente ao tabaco (42% não concordam nem discordam). Em 
segundo lugar, no plano da indecisão destaca-se a mesma comparação, relativamente ao 
haxixe/charros (32% não concordam nem discordam). Por sua vez, nas entrevistas, as opiniões 
divergiram quanto a este tema: 

Eu acho que beber álcool tem menos riscos do que fumar, tanto tabaco como 
outras drogas, ou assim. (16 anos, sexo feminino, estudante) 

O álcool é mais perigoso do que outras substâncias. Do que a cannabis, sim, porque 
a cannabis é uma planta medicinal, que tem bué efeitos positivos para a saúde (risos), e 
o álcool não. O álcool também é uma droga e que vicia muito mais rapidamente do 
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que a cannabis. O álcool deixa-te numa dependência física e psicológica. (19 anos, sexo 
masculino, estudante) 

ALTERAÇÕES NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS  

Alterações na frequência de consumo de bebidas alcoólicas 

Tendo em conta os inquiridos que consumiram bebidas alcoólicas no último ano, 
globalmente, as proporções que declaram que a sua frequência de consumo de bebidas 
alcoólicas ou de certos padrões mais nocivos diminuíram neste período em comparação com 
igual período anterior situam-se entre 9% e 14%. 

Com exceção para a cerveja, cuja evolução mais frequente consistiu no aumento de 
vezes em que esta foi ingerida (ainda que com uma diferença percentual muito reduzida em 
comparação com os jovens que referem a sua manutenção), 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, no total de jovens inquiridos, é mais frequente a referência à manutenção 
da regularidade dos consumos mais nocivos.  

Efetuando uma comparação entre idades/grupos etários, constatamos que, para todas 
as idades/grupos etários e tipos de bebidas alcoólicas, 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 (com exceção para os jovens de 19-24 anos). De destacar ainda 
que, em comparação com os mais velhos (19-24 anos) os adolescentes (de 10-15 anos25

                                                      
25 A propósito deste dado importa ter em consideração a prevalência destas práticas nos últimos 12 meses). 

, 
seguidos dos de 16/17 anos tendem a mencionar em maior medida o aumento da frequência 
de ingestão de bebidas alcoólicas e de consumos nocivos. 

Também na componente qualitativa, os jovens tendem a ter a opinião de 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, bebem 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) 

Razões para as alterações na frequência de consumo de bebidas alcoólicas 

Considerando os jovens inquiridos globalmente, de uma forma geral e 
independentemente do tipo de bebida alcoólica ou padrão de consumo nocivo, as razões que 
se destacam, quer para o aumento da frequência como para a sua diminuição, têm que ver 
com alterações no estilo de vida (saídas à noite, percurso profissional/académico). Este 
argumento é apontado por aproximadamente metade dos jovens.  

Em segundo lugar, as mais mencionadas, quer para o aumento como para a 
diminuição da frequência de consumo são as económicas (mencionadas por 9% a 15% dos 
jovens quanto ao aumento da frequência e por 11% a 14% para a sua diminuição, consoante o 
tipo de bebida alcoólica e padrão de consumo nocivo). Com efeito, tendo em conta os relatos 
dos jovens entrevistados, o preço das bebidas alcoólicas é um aspeto merecedor da sua 
atenção e que tem inclusivamente implicações na seleção das bebidas e dos locais para a sua 
aquisição: 
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[Os jovens bebem] cerveja e o vinho, porque também é mais barato (19 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Se for jantares, normalmente como é mais barato uma beca do que andarmos aí a 
comprar litrosas, opta-se sempre pelo vinho. (16 anos, sexo masculino, estudante) 

Às vezes, antes de sair, compro whisky no supermercado, que é mais barato. Ou 
então compro dentro do bar. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

As razões relativas à acessibilidade de bebidas alcoólicas (locais onde se pode consumir 
ou adquirir), particularmente relevantes no domínio deste estudo, são mencionadas por menos 
de 10% dos jovens, quer para o aumento da frequência como para a sua diminuição, tratando-
se de um argumento mais comum para justificar o aumento da frequência do que para a sua 
diminuição. Entre os jovens entrevistados vigora também a opinião de que o acesso a bebidas 
alcoólicas é fácil e que não tem sofrido alterações: 

É facílimo, facílimo. Sempre foi fácil. E continua a ser. Sei lá, por mais que as pessoas 
queiram, cometem [sic] as leis, depois as pessoas querem é vender, não cumprem. 
Tirando os hipermercados, que se não vendem a um, vendem a outro, sei lá, se uma 
pessoa for a uma mercearia e quiser comprar uma garrafa de qualquer coisa nunca 
vão perguntar a idade, eles querem é vender. É verdade, o acesso é muito fácil. (20 anos, 
sexo masculino, estudante) 

Os motivos de saúde são também referidos apenas marginalmente 
(independentemente da evolução da frequência), no máximo por 8% dos jovens. Por sua vez, as 
razões familiares são mencionadas também no máximo por 8% dos jovens (independentemente 
da evolução da frequência). 

De notar que, enquanto o argumento das alterações do estilo de vida é o principal 
para todas as idades/grupos etários, os restantes sofrem algumas variações quanto à sua 
priorização em função destes. 

Alterações nos problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas 

Tendo em consideração os jovens que tiveram cada problema nos últimos 12 meses, as 
suas declarações vão no sentido de que, em comparação com o ano anterior, as situações de 
sexo desprotegido depois de tomar bebidas alcoólicas e as de coma alcoólico aumentaram, 
enquanto as de assistir a amigos a entrarem em coma alcoólico, a par do recurso a serviços de 
urgência depois de ter tomado bebidas alcoólicas, diminuíram. 

A LEI 

Os locais de aquisição de bebidas alcoólicas 

A partir da experiência dos jovens inquiridos que tomaram bebidas alcoólicas no último ano, 
os locais onde estes mais frequentemente adquirem bebidas alcoólicas são os bares (68%) e 
discotecas (59%), seguidos dos cafés (43%), supermercados (39%), em casa (35%), em festivais 
(35%), em festas privadas (33%), na rua (31%), em restaurantes (31%) e, apenas marginalmente, 
em postos de abastecimento de combustível (13%) ou roulottes (10%). 

Também os jovens inquiridos sem permissão para adquirirem ou consumirem bebidas 
alcoólicas em locais públicos, referem aquisições nestes mesmos locais, embora com uma 
prevalência um pouco inferior e, no caso dos jovens de 10-15 anos, com um maior destaque da 
aquisição em bares (54%) relativamente à aquisição em discotecas (33%). 

Também na componente qualitativa se destaca a aquisição em bares, sendo por sua vez a 
aquisição em supermercados justificada pelo menor preço das bebidas alcoólicas. A este nível 
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alguns jovens relatam ainda o recurso a certas mercearias e estabelecimentos afins para 
obtenção de bebidas a menor custo e em horários mais tardios. Assim, alguns jovens adquirem 
primeiro estas bebidas nestes estabelecimentos e bebem antes de irem para os bares ou 
discotecas, onde entram já «alegres». Uma vez no interior destes, bebem em menor quantidade 
em virtude de considerarem as bebidas caras. Em alternativa, podem também adquirir em 
supermercados e fazer a festa em casa: 

Eu tenho amigos que levam garrafas, ou já misturas com sangria que se compram 
nos supermercados, ou cervejas, mas a maior parte é mesmos nos bares que eles 
compram. (15 anos, sexo feminino, estudante) 

Lá está, quando vamos jantar fora, [adquiro] no próprio restaurante. Ou então, se for 
em casa de amigos, compramos no supermercado e bebemos em casa. Sempre no 
contexto de amigos. (24 anos, sexo feminino, técnica administrativa) 

Há várias hipóteses, isso depende também do grupo com que se saia. Há grupos que 
se calhar alinham mais em ir para uma discoteca e gastarem lá, gastam muito mais 
dinheiro, claro, e se calhar não apanham a tal bebedeira tão depressa, porque é muito 
mais caro. No supermercado, compra-se muito mais barato, a quantidade é maior 
tendo em conta a comparação com a discoteca, e é diferente, não é. (24 anos, sexo 
feminino, trabalhadora-estudante) 

[Os jovens] programam, programam, compram as bebidas antes para ficar mais 
barato, já ficam bêbados antes de ir sair, isso é claramente. Nos supermercados fica 
mais barato, fica-lhes muito mais barato. Antes de eles irem para a noite eles já estão 
alegres. Depois na noite complementam mais um bocadinho e pronto [risos]. (24 anos, sexo 
feminino, técnica administrativa) 

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 é ilegal aquilo. Estão abertos até mais tarde e vendem de litro e são mais 
baratas. Até mais tarde, eu penso que no Bairro Alto não podem estar abertos até 
depois das dez e meia, onze. Por vezes estão até às duas, três da manhã. Até o Bairro 
fechar. Esse comércio está a afetar os bares. Já comprei em sítios desses. (23 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Por outro lado, considerando o fator preço, são mencionadas algumas estratégias dos 
estabelecimentos comerciais para a captação de clientes: 

[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) 

Conhecimento da lei 

Questionados sobre a ocorrência de alguma alteração legislativa no domínio da lei 
sobre a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, nos 2 anos precedentes à 
data da inquirição, a maior parte (64%) dos jovens respondeu afirmativamente. Os grupos 
etários que demonstraram ter um maior conhecimento quanto à ocorrência desta alteração 
são o de 16-18 anos (46%), seguido do de 19-24 anos (40%). Globalmente e para todos os grupos 
etários, os consumidores recentes afirmam em maior medida terem conhecimento da 
ocorrência desta alteração. 

Nas entrevistas realizadas, os jovens denotaram também uma certa noção de que a lei 
havia sofrido alterações, independentemente da sua opinião sobre estas estar ou não correta: 
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 Houve aquela [alteração legislativa] que era de aumentar dos 16 para os 18. E 
baixar o teor de [álcool no sangue], por causa dos profissionais [de condução]. (14 anos, 
sexo feminino, estudante) 

Sabia que já tinha havido uma alteração na idade para trás e, agora, tinha voltado 
outra vez para a frente. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

No inquérito, verificou-se por sua vez que os jovens têm um elevado desconhecimento 
quanto a alguns aspetos que são parte integrante da alteração legislativa. Assim, 74% dos 
jovens inquiridos revelaram desconhecer ou ter a ideia errada quanto à permissão de venda de 
bebidas alcoólicas em postos de abastecimento de combustível fora das localidades e da 
autoestrada e 82% revelaram desconhecer ou ter a ideia errada sobre a existência de horários 
específicos em que é proibida a venda de bebidas alcoólicas. Por sua vez, relativamente à 
idade mínima legal para consumir ou comprar bebidas alcoólicas em locais públicos, 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. Esta está também patente no discurso 
dos jovens entrevistados: 

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) 

Venda aos 18, consumo é aos 16. Todas as substâncias, incluindo o tabaco (19 anos, 
sexo masculino, estudante) 

Apesar deste elevado nível de desconhecimento, os jovens entrevistados demonstraram-se 
algo ambivalentes sobre a utilidade de informação adicional: 

Acho que era uma coisa boa haver mais informação sobre a lei, acho que era 
producente, era bom para toda a gente. Não digo um controlo, mas sim uma 
informação, acho que isso é que é importante. (17 anos, sexo masculino, estudante) 

Mais informação, é assim, os jovens hoje em dia têm muita informação e eles 
conseguem perceber onde está o bem e onde está o mal, eles sabem que só a partir 
de x idade podem consumir, é que são livres de comprar bebidas, mas eles não ligam a 
nada, logo acho que, pronto, podia haver mais chamada de atenção por parte dos 
supermercados mas eles querem vender, eles querem fazer o negócio deles. (21 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Perceções sobre a aplicação da lei 

Na componente qualitativa ressalta uma impressão generalizada de que a lei não é 
cumprida nem pelos jovens nem pelos estabelecimentos comerciais: 

Essa lei ainda não está em vigor em muito lugar, porque não é aplicada. (14 anos, sexo 
feminino, estudante) 

Sei algumas coimas que são aplicadas, mas, de resto, não. (20 anos, sexo masculino, 
estudante) 

Em geral os jovens não cumprem a lei. Acho que não. Penso que não. (18 anos, sexo 
masculino, estudante) 

Depois da meia-noite, sim. Já comprei. Agora um problema também no Bairro é que 
aquilo são garrafas de vidro e não é permitido ter garrafas de vidro no Bairro Alto. Pelo 
menos no chão é mesmo… Não há assim muito controlo, não há assim tanta polícia 
quanto isso. E, quando há, ou escondemos ou assim. Mas também não é assim tão 
habitual. Por vezes, como nós já… Raramente caímos no erro de não comprar antes das 
coisas fecharem. Organizamo-nos bem. Ainda por cima os supermercados estão 
constantemente abertos, por isso raramente nos aconteceu isso. Mesmo nessas lojas é 
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mais caro do que no supermercado. Mas continua a ser competitivo em relação aos 
bares. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Por outro lado, verificou-se que os jovens inquiridos têm maioritariamente a perceção de 
que é provável existirem consequências para os vendedores que não cumprem a lei (69% 
consideram provável/muito provável), não estando contudo tão certos quanto às 
consequências para o comprador (49% consideram provável/muito provável), incerteza que 
aumenta no grupo dos consumidores recentes (42% consideram provável/muito provável). 

Práticas de controlo da parte dos estabelecimentos comerciais 

Perto de metade dos jovens inquiridos experienciaram, no último ano, práticas de 
controlo quanto à disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas, a saber, a recusa 
de venda ou confiscação da bebida alcoólica, a inquirição sobre a idade e a solicitação de 
cartão de identificação. Estas experiências de controlo são mais frequentes nos jovens de 16 
anos, seguidos dos de 17 anos. De notar que são também os consumidores recentes desta 
idade que declaram maiores frequências de consumos nocivos no último ano. 

Os contextos em que estas práticas são mais mencionadas são os bares, que são 
simultaneamente os locais mais frequentados para aquisição de bebidas alcoólicas. Contudo, 
analisando as experiências dos jovens quanto a cada prática de controlo dentro dos subgrupos 
que adquiriram bebidas alcoólicas em cada estabelecimento comercial, verificamos que a 
proporção que teve a experiência de controlo se mantém como mais elevada relativamente 
aos bares. Por outro lado, embora as discotecas sejam o segundo local mais frequente de 
aquisição de bebidas alcoólicas, são os cafés e supermercados que se destacam em segundo 
lugar quanto à experiência de práticas de controlo.  

A este propósito, nas entrevistas, os jovens destacam um défice nas práticas de controlo da 
idade dos clientes para a venda de bebidas alcoólicas, sendo uma prática aparentemente 
comum a identificação da idade pelo aspeto do jovem: 

Eu acho que é ilegal supostamente, mas acho que sim, que compram nos bares, sim. 
Não creio que haja muito controlo em relação a isso. Não, nem muito cuidado. Nunca 
ninguém me pediu a identificação. Mesmo antes [quando era menor de idade], 
também nunca ninguém me pediu, para poder comprar álcool. Por isso, a nível de 
controlo nunca… só se for mesmo um caso de um miúdo que tenha 16 ou 18 e que 
pareça que tem muito menos. De resto, nunca vi. (23 anos, sexo masculino, estudante) 

Somos todos mais altos, uns já têm barba, outros não. Mas parecemos todos mais 
velhos. Facilita e bastante. Para entrar nas discotecas também, e muitas outras coisas. 
Por exemplo, comprar tabaco, já facilita ter um ar mais velho. (16 anos, sexo masculino, 
estudante) 

A sua opinião difere quantos aos estabelecimentos comerciais que exercem um menor 
controlo sobre a idade, parecendo existir um maior consenso em como este é mais apertado 
nos postos de abastecimento de combustível: 

[Os amigos adquirem bebidas alcoólicas em] bares, sítios onde não pedem bilhete 
de identidade. Nos supermercados pedem, eles evitam ir lá. É fácil comprar, nalguns 
sítios é. (14 anos, sexo feminino, 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) 

A lei não é cumprida nas discotecas nem nos bares. Se um menor entra numa 
discoteca, à partida quando chega ao balcão vão-lhe vender. À partida não, de 
certeza. A questão é entrarem, e hoje em dia é fácil. (20 anos, sexo feminino, estudante) 
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Por sua vez, os jovens fazem referência a mecanismos para contornar a lei e acederem a 
bebidas alcoólicas mesmo não tendo a idade em que tal é legalmente permitido. 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: 

Os miúdos, menores, costumam adquirir bebidas alcoólicas no café X. Em todo o 
lado, em bares, ya em todo o lado, supermercados. (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) 

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) 

Então, eu sempre tive amigos mais velhos, ou seja, era fácil, era só dizer-lhes «tens 
aqui dinheiro da minha parte, vocês vão ali ao supermercado comprar e vamos para 
casa de alguém». (19 anos, sexo masculino, estudante) 

 

Alterações na dificuldade de aquisição de bebidas alcoólicas 

Considerando os dois anos em comparação (precedente e subsequente à alteração 
legislativa), a grande maioria dos jovens inquiridos é da opinião de que não ocorreram 
alterações na dificuldade de acesso a bebidas alcoólicas, independentemente do tipo de 
bebida (mais de 70% consideram que não houve alterações na dificuldade de aquisição de 
cerveja, vinho ou espirituosas).  

Em particular, os jovens de 16 anos são os que mais mencionam um aumento da 
facilidade de acesso, independentemente do tipo de bebida alcoólica (24% a 29% consideram 
que se tornou mais fácil, consoante a bebida alcoólica). É possível que tal perceção decorra do 
facto de, à data da inquirição, estes jovens já terem permissão para aquisição de bebidas não 
espirituosas. Note-se no entanto como estes jovens não fazem uma diferenciação entre tipo de 
bebidas quanto às alterações na dificuldade de aquisição. É de salientar como são os jovens 
que mais referem um aumento da facilidade de acesso os que, por sua vez, seja numa 
perspetiva transversal (em comparação com outras idades/grupos etários) como longitudinal 
(pela avaliação retrospetiva da evolução da sua frequência de consumo no último ano em 
comparação com o ano anterior) mais referem um aumento da frequência de ingestão de 
bebidas alcoólicas e consumos nocivos. 

Por sua vez, entre os jovens entrevistados destaca-se a ideia de que, no último ano, não 
ocorreram alterações significativas na facilidade de acesso a bebidas alcoólicas. Quando 
convidados a refletir sobre este tema, tendem de novo a reforçar a facilidade generalizada do 
acesso a bebidas alcoólicas, nomeadamente para os jovens sem permissão para tal: 

Por acaso, não notei assim grande diferença. Desde que me lembro, quase sempre 
consegui [comprar bebidas alcoólicas]. Portanto, não notei grande diferença. […] Já 
comprei cerveja, já comprei isso [bebidas espirituosas]. Já! (16 anos, sexo masculino, estudante) 

De há um ano para cá, não senti diferença nenhuma. Nunca me barraram acesso, 
nunca vi. Continua igual. Já há algum tempo que eu consumo álcool e nunca vi 
ninguém a comentar sequer nada sobre isso. Não estou a ver. (24 anos, sexo feminino, 
trabalhadora-estudante) 
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Atitudes face a medidas restritivas do consumo de bebidas alcoólicas 

Face a um conjunto de medidas restritivas do acesso/consumo de bebidas alcoólicas, 
algumas previstas por lei, outras hipotéticas, verificou-se que os jovens são favoráveis, por um 
lado, à diferenciação da idade por tipo de bebida alcoólica (57% totalmente a favor/favor) ou 
mesmo a uma medida mais restritiva de passagem da idade mínima de todas as bebidas para 
os 18 anos (54% totalmente a favor/favor). Os mais jovens (10-15 anos) são, em comparação, 
mais favoráveis à primeira medida, enquanto os mais velhos (19-24 anos) são mais favoráveis à 
segunda. 

Os jovens inquiridos são também a favor da diminuição do grau de alcoolémia permitido 
(0,5 para 0,2g/l) a condutores com carta de condução há menos de 3 anos (57% totalmente a 
favor/favor), a condutores profissionais (57% totalmente a favor/favor) e condutores em geral 
(54% totalmente a favor/favor) e da medida de proibição de venda de bebidas alcoólicas nos 
locais de trabalho (56% totalmente a favor/favor). 

Por outro lado, tendem a ser desfavoráveis à proibição da indústria do álcool de promover 
ou patrocinar a realização de concertos e/ou festivais de música (46% contra/totalmente 
contra; 33% sem opinião) ou eventos desportivos (38% contra/totalmente contra; 33% sem 
opinião) e ao aumento do imposto sobre as bebidas alcoólicas (42% contra/totalmente contra; 
29% sem opinião). Neste âmbito, destacamos o grupo de 10-15 anos como uma exceção 
quanto a esta atitude particularmente desfavorável a estas medidas em concreto. 

Por sua vez, os jovens entrevistados são sobretudo favoráveis a medidas mais restritivas 
genericamente ou quanto à idade mínima legal, surgindo no seu discurso algumas críticas à 
diferenciação por tipo de bebida. Por outro lado, aparentam ser adeptos de um maior controlo 
e fiscalização da aplicação, nomeadamente pelos pais:  

Devia haver mais medidas assim implementadas, mais rigorosas, e haver mais 
autoridades a controlar a saída dos estabelecimentos, ou até os estabelecimentos. (20 
anos, sexo masculino, estudante) 

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. (18 anos, sexo masculino, 
estudante) 

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) 

Para mim não faz sentido. Porque, muito sinceramente, se alguém quer ficar 
alcoolizado facilmente fica com vinho. Cerveja é mais complicado mas com vinho fica 
facilmente. Eu acho que eles deviam marcar por limites de álcool; ainda por cima, as 
bebidas espirituosas são mais caras. Obviamente, comprar vinho, nem que seja vinho 
mais barato, uma pessoa fica alcoolizada mais rapidamente e não gasta assim tanto 
dinheiro; enquanto que, com bebidas espirituosas, vai gastar um pouco mais de dinheiro 
para ficar também alcoolizado. Por isso, acho que se devem por limites para as 
espirituosas e cerveja e vinho. Para mim não faz muito sentido. Nunca vi ninguém… já vi 
muita gente ficar alcoolizada, bastante alcoolizada, com vinho, por isso, estar a impor 
limites às bebidas brancas… Mas, pronto, não sabia dessa diferença. (23 anos, sexo 
masculino, estudante) 
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