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OBJETIVO 

Avaliar os padrões de consumo de bebidas alcoólicas, bem como as representações sociais e atitudes 

em relação ao álcool por parte da população jovem presente na edição de 2014 do festival de música 

Rock in Rio – Lisboa. 

 

METODOLOGIA 

AMOSTRA 

Amostra de conveniência, constituída por 993 adolescentes e jovens adultos. 

PROCEDIMENTO 

Entrevista presencial com aplicação de questionário semiaberto à população jovem que se preparava 

para entrar no recinto do festival nos cinco dias do evento: 25, 29, 30 e 31 de maio e 1 de junho de 

2014. 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra é constituída por uma população jovem (73% dos inquiridos têm menos de 25 anos) (figura 

1), com mais elementos do sexo feminino do que do sexo masculino (figura 2) e proveniente 

principalmente da região da Grande Lisboa (figura 3). Refletindo a juventude dos inquiridos, a amostra é 

constituída predominantemente por estudantes (figura 4), solteiros1 e com o ensino secundário 

concluído (figura 5). Os inquiridos distribuem-se de forma semelhante pelos cinco dias do evento (figura 

6) e a maioria deslocou-se ao festival com o intuito de assistir às atuações que decorreram no palco 

principal. 

  

                                                      
1
 Aproximadamente 93% dos entrevistados indicaram ser solteiros, considerando os 886 respondentes à pergunta do estado 
civil. 
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A idade média dos respondentes 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI
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Fig. 1 – Grupos etários (%) 
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Fig. 6 – Distribuição dos respondentes por d
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PADRÕES DE CONSUMO DE

Na amostra, verifica-se uma elevada prevalência de

de álcool. Em relação a padrões de consumo

cerca de metade dos inquiridos embriagou

mais declara consumos e padrões de consumo nocivos de álcool são os inquiridos do sexo masculino 

(figura 7) e com idade superior a 19 anos (figura 8).

Em relação ao tipo de bebida, 

simples, seguindo-se as bebidas destiladas m

frequência de consumo de bebidas alcoólicas 

tendência de serem os inquiridos do sexo masculino

apresenta padrões de consumo nocivo 

No último mês, a prevalência do

igualmente maior no caso dos re

etários de maior idade (Figura 14)

a ocorrer maioritariamente num período de 3 a 4 horas (f

particularmente em bares e discotecas

Em relação à condução em estado de embriaguez

ser abstémios, não se ter embriagado nos últimos 12 meses e/ou não possuir carta de condução (Figura 

17), ou seja, dos restantes indivíduos 

recentemente – mais de ¾ referem nu

Por fim, verifica-se também uma estreita relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e 

recreativo, embora o consumo 

19). 

 

Fig. 7 – Prevalências e padrões de consumo 

 * embriaguez: cambalear, dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

 ** binge drinking: tomar 5 ou mais copos (se é mulher) ou 6 ou mais copos (se é homem), de qualquer bebida 

alcoólica na mesma ocasião.

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI
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uma elevada prevalência de consumo recente – isto é, nos últimos 12 meses 

padrões de consumo nocivo recentes, a prevalência é menor mas, ainda assim, 

cerca de metade dos inquiridos embriagou-se ou teve um consumo binge nos últimos 12 meses

mais declara consumos e padrões de consumo nocivos de álcool são os inquiridos do sexo masculino 

e superior a 19 anos (figura 8). 

Em relação ao tipo de bebida, nos últimos 12 meses, destacam-se a cerveja e as bebidas destiladas 

se as bebidas destiladas misturadas e, por fim, o vinho (figura 

de bebidas alcoólicas é predominantemente ocasional (figura 10)

tendência de serem os inquiridos do sexo masculino (figura 11) e mais velhos (

apresenta padrões de consumo nocivo mais frequentes. 

do comportamento binge entre os inquiridos desce para metade

igualmente maior no caso dos respondentes do sexo masculino (figura 13), e pertencentes aos grupos 

etários de maior idade (Figura 14). O consumo de cinco ou mais bebidas alcoólicas numa oc

ioritariamente num período de 3 a 4 horas (figura 15) e em locais de diversão noturna

particularmente em bares e discotecas (figura 16). 

em estado de embriaguez, não foram considerados os inquiridos que declararam 

ser abstémios, não se ter embriagado nos últimos 12 meses e/ou não possuir carta de condução (Figura 

indivíduos - aqueles em condições de ter conduzi

mais de ¾ referem nunca ter conduzido em estado de embriaguez (figura 1

uma estreita relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e 

embora o consumo nas saídas à noite tenda a ser mais ocasional do que frequente (f

e padrões de consumo nocivo de álcool nos últimos 12 meses (total e segundo o sexo)

cambalear, dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

: tomar 5 ou mais copos (se é mulher) ou 6 ou mais copos (se é homem), de qualquer bebida 

alcoólica na mesma ocasião. 
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e pertencentes aos grupos 
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os inquiridos que declararam 

ser abstémios, não se ter embriagado nos últimos 12 meses e/ou não possuir carta de condução (Figura 

conduzido embriagado 

igura 18). 

uma estreita relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e o contexto 
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Fig. 8 –Prevalências e padrões de consumo de álcool

 * embriaguez: cambalear, dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

 ** binge drinking: tomar 5 ou mais copos (se é mulher) ou 6 ou 

alcoólica na mesma ocasião.
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(total e segundo os grupos etários) (%) 
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Fig. 10 – Frequência de consumo de álcool por bebida alcoólica e 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI
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alcoólica na mesma ocasião.
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últimos 12 meses                                              
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Fig. 15 - Consumo de 5 ou mais bebidas 

que ocorreu [considerando apenas o grupo de 

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

 

 

Fig. 16 - Consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas numa ocasião nos 
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Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI
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Fig. 17 – Embriaguez

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

 

*Os respondentes, a esta pergunta, 

condução totalizam 182 inquiridos (18.3%). 

 

 

Fig. 18 - Frequência de condução em situação de embriaguez

(tendo em consideração apenas quem se embriagou recentemente e tem carta de condução)

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI
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Fig. 19 - Frequência de consumo de bebidas alcoólicas

[considerando apenas o grupo de consumidores de 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI
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RELAÇÃO AO ÁLCOOL E À LEGISLAÇÃO 
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Fig. 21 - Crenças (nocividade do álcool comparativamente com tabaco, 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI
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Fig. 24 - Atitudes em relação a medidas legislativas, segundo os grupos etários (%)

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