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Nota introdutória 

O Programa de Estudos sobre Perceções e Representações Sociais do SICAD foi 
iniciado em 2008 e tem como objetivo principal conhecer o que pensam e como se 
posicionam várias populações perante as drogas e o álcool, aproveitando-se cada 
inquirição para recolher também outro tipo de informação, como sejam as 
prevalências e os padrões de consumo, os comportamentos nocivos ou ainda as 
atitudes e o conhecimento acerca da legislação, por exemplo. 

É no âmbito deste Programa de Estudos que desde 2008 são realizados estudos 
centrados na população adolescente e jovem adulta presente em cada edição do 
festival de música Rock in Rio – Lisboa (RIR), que se realiza de dois em dois anos na 
capital portuguesa. 

Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo principal identificar as prevalências 
e os padrões de consumo de bebidas alcoólicas, bem como as representações sociais 
e as atitudes face ao álcool, por parte da população jovem presente em duas 
edições do Rock in Rio – Lisboa (2010 e 2014). 

A aplicação do mesmo questionário no mesmo contexto num intervalo de quatro anos 
permite, de alguma forma, traçar a evolução dos consumos na população em causa 
e da forma como esta se posiciona perante o álcool e a legislação conexa. 

Com o presente estudo pretende-se monitorizar a evolução dos consumos de bebidas 
alcoólicas e a prática de comportamentos nocivos por parte de uma população 
jovem frequentadora de um contexto recreativo como é um festival de música, bem 
como identificar um conjunto de crenças, perceções sociais, motivações e atitudes 
relativas ao álcool, aos seus consumidores e à legislação que rege o consumo de 
álcool em espaços públicos. 

Embora não havendo à partida propriamente hipóteses a testar, procurou-se perceber 
se e como os consumos de álcool e as representações sociais diferem em função de 
variáveis como a situação face ao consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 12 
meses, a idade, o sexo, a situação profissional ou ainda o dia em que se esteve 
presente no Rock in Rio – Lisboa. 
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Orientações teóricas 

Neste estudo, procurou-se ir mais além do que simplesmente apurar prevalências e 
padrões de consumo de bebidas alcoólicas, pelo que se deu também atenção às 
atitudes e às representações sociais, entendidas aqui como o conjunto de crenças e 
perceções coletivas. 

Representações sociais 

A teoria das representações sociais foi inicialmente proposta por Serge Moscovici1 
(1961) e mais tarde desenvolvida por Claudine Herzlich (1969) e Denise Jodelet (1989), 
e apresenta-se como um óbvio sustento teórico para estudos que se realizem em torno 
de discursos simbólicos, mentalidades, ideias e/ou imagens coletivas. Serviu, assim, de 
enquadramento teórico para o presente estudo, que visa também inquirir a perceção 
social que uma parte da população tem do álcool e da legislação aplicável ao 
consumo de bebidas alcoólicas em Portugal. Nesse sentido, o objeto deste trabalho 
consiste tanto nas práticas individuais – as prevalências e os padrões de consumo – 
como nas opiniões coletivas. 

As representações sociais podem ser definidas como teorias do senso comum através 
das quais se interpreta e (re)constrói uma determinada realidade social, permitindo 
aos indivíduos e grupos partilharem os mesmos significados intersubjetivos, através da 
ancoragem e objetivação, o que, em última análise, facilita e torna possível a 
comunicação e a compreensão da realidade, através da produção de sentido (Vala, 
1997; Valentim, 1997). 

Enquanto seres eminentemente sociais, pensamos o real de determinada forma, 
atribuindo um certo sentido às coisas. Assim, uma representação social não é apenas 
uma imagem ou uma perceção, mas também uma reflexividade conducente a uma 
reconstrução social da realidade, permitindo geralmente que se «naturalize» o social, 
transformando o que é problemático em coisas mais fáceis de compreender e aceitar 
socialmente. 

  

                                                      
1 A teoria proposta por Moscovici, figura maior da Psicologia Social, assentou, em grande medida, no conceito de 
«representações coletivas», proposto originalmente por Émile Durkheim (1912), um dos pais fundadores da 
Sociologia e figura precursora da Antropologia Social. Por esta razão, embora tenha surgido no campo da 
Psicologia Social, a teoria das representações é usada, hoje dia, um pouco por todo o campo das Ciências Sociais, 
independentemente da disciplina. 
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Assume-se, então, que todos os grupos sociais recorrem a interpretações, imagens e 
metáforas que permitem lidar coletivamente com certos fenómenos sociais. As 
representações são sociais na medida em que são coletivas (isto é, partilhadas por 
conjuntos de indivíduos) e produzidas coletivamente (ou seja, resultam da interação 
de grupo e respondem a expectativas, projetos, problemas e estratégias sociais) (Vala, 
1997). Assim sendo, analisar os discursos sociais sobre determinado assunto revela mais 
sobre o próprio grupo ou sociedade do que sobre o assunto em causa. 

A noção de representação social assenta num pressuposto: para compreender um 
fenómeno social é crucial olhá-lo de fora e de dentro, isto é, simultaneamente como 
algo complexo e multidimensional, só entendível na sua totalidade, mas algo que é 
também uma realidade vivida pelos próprios atores sociais. 

Assim, o estudo das representações sociais deve assentar primordialmente em 
associações de palavras e ideias, perguntas abertas, análises de conteúdo de 
discursos, etc. – no fundo, tudo o que permita captar, de forma espontânea e sincera, 
os conceitos e categorias da própria população em estudo. 

Conhecer as representações sociais revela-se de enorme utilidade para quem tem 
como tarefa conceber campanhas e programas públicos de informação e 
prevenção, na medida em que permite adequar melhor as ações à realidade e às 
categorias da população ou grupo-alvo, fomentando um melhor entendimento e 
aumentando naturalmente a sua eficácia. 

No que toca às leis e às alterações legislativas, o estudo das representações sociais 
permite avaliar se o espírito de uma determinada lei passou para uma população em 
causa, bem como contribuir para identificar lacunas de perceção, conhecimento ou 
entendimento conceptual ou prático.  

Festivais de Música 

Embora tenham surgido em Portugal em meados da última década de 70, os festivais 
de música moderna2 consolidaram-se perto da viragem do milénio, tendo a partir daí 
crescido exponencialmente em número de eventos, público presente e quantidade 
de dinheiro envolvido na sua realização. 

Promovidos por entidades privadas ou públicas, os festivais de música são hoje uma 
realidade instalada, atraindo milhares de pessoas, de vários grupos etários, origens 
socioeconómicas e gostos musicais. São também conhecidos como «festivais de 
verão», por decorrerem maioritariamente nesta altura do ano, ao ar livre e em campo 
aberto, o que favorece o corte com o quotidiano e facilita que o espaço de tempo 
em que decorre seja visto como uma ocasião diferente e de experimentação, a vários 
níveis (o que inclui o consumo de substâncias psicoativas). 

  

                                                      
2 Os festivais de música incidem sobretudo nos estilos rock e pop, mas também em outros géneros ou subgéneros 
musicais, como música eletrónica de dança, hip-hop, heavy metal, músicas do mundo, etc. 
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O Observatório Francês de Drogas e Toxicodependências (OFDT) publicou em 2001 um 
estudo pioneiro sobre consumo de substâncias psicoativas em concertos e festivais de 
música rock que tiveram lugar em França e Bélgica (Aquatias, 2001). Ao contrário da 
maioria dos estudos realizados sobre o fenómeno do consumo de drogas em contexto 
recreativo (uma boa parte centrada em raves e festas de música eletrónica de 
dança, onde o consumo de drogas parece ser mais significativo) (Carvalho, 2007; 
Calado, 2006; Silva, 2005; Chaves, 2003; Henriques, 2003; Rebelo, 1999), este estudo 
exploratório centrou-se em contextos mais generalistas, como são os festivais de verão, 
e não num tipo de diversão associado a determinada subcultura juvenil. Por várias 
razões, têm sido raros os estudos realizados entre os participantes em festivais de 
música (Martinus et al., 2010). 

As conclusões de Aquatias (2001), a partir da observação etnográfica de 32 concertos 
e 12 festivais de música rock, vão de encontro aos resultados de estudos mais recentes 
(Martinus et al., 2010) e às observações realizadas no Rock in Rio – Lisboa 2006 
(Carapinha, 2007), nomeadamente a variação de público de evento para evento em 
função do cartaz musical e um padrão de consumo de substâncias psicoativas 
assente sobretudo numa presença constante de álcool (sobretudo cerveja), num 
genérico consumo de cannabis (igualmente de forma assumida e não dissimulada) e 
numa quase ausência de outras substâncias (tanto quanto se pôde observar). É de 
salientar que tanto nos festivais de música em França e Bélgica como no Rock in Rio – 
Lisboa 2006 não se registou qualquer controlo, censura social ou outro tipo de inibição 
formal em relação ao consumo de substâncias ilícitas dentro dos recintos. 

É, portanto, possível associar o consumo de substâncias psicoativas – com o álcool à 
cabeça – a práticas de diversão noturna mais generalistas, como sejam os festivais de 
música rock. Ressalve-se, no entanto, que as prevalências e o padrão de consumo 
dependem, em grande medida, do contexto musical e, portanto, do público 
presente. Os festivais de verão podem, assim, ser considerados espaços de diversidade 
de públicos, mas onde impera um consumo de substâncias psicoativas considerável, 
estreitamente ligado a práticas de lazer e sociabilidade (diversão, descompressão, 
rutura com o quotidiano, etc.) (Carapinha, 2007; Calado, 2006; Aquatias, 2001). 
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Metodologia 

Tendo em conta as especificidades do terreno, do objeto de estudo e da população-
alvo foi desenhada uma metodologia3 que possibilitasse obter os melhores resultados 
de uma forma eficiente e exequível. Testada com êxito em 2008 (Calado & Lavado, 
2010) – no estudo sobre as representações sociais da droga e da toxicodependência 
que inaugurou o corrente Programa de Estudos –, a mesma metodologia foi seguida 
em todas as aplicações subsequentes, neste caso nas edições do Rock in Rio – Lisboa 
2010 e 2014.  

Instrumento 

Foi elaborado um questionário breve (de duas páginas), combinando perguntas 
abertas e fechadas e que permitisse ser respondido em poucos minutos, dado que em 
contexto festivo geralmente não se consegue obter a atenção dos participantes por 
mais do que um tempo limitado. 

No inquérito aplicado foram contempladas as seguintes dimensões: representações 
sociais do álcool e dos consumidores de álcool, prevalências e padrões de consumo 
nocivo de álcool, prevalências do consumo de drogas ilícitas, hábitos de diversão 
noturna, problemas associados ao álcool, crenças, perceções de risco e atitudes em 
relação ao consumo de álcool e à legislação conexa e, por fim, procedeu-se ainda a 
uma caracterização sociodemográfica. 

Em relação ao questionário aplicado em 2010, o questionário utilizado na aplicação 
de 2014 sofreu pequenas adaptações no sentido de atualizar e/ou introduzir novas 
questões, sendo que nenhuma das situações colocou em causa a comparabilidade 
entre os questionários. 

Amostra 

Excluídos os inquéritos inválidos e aqueles que foram apenas parcialmente 
preenchidos, das inquirições de 2010 e 2014 resultaram duas amostras de 
conveniência constituídas, respetivamente, por 896 e 993 adolescentes e jovens 
adultos [ver a caracterização da amostra em capítulo autónomo]. 

  

                                                      
3 A metodologia foi concebida por Fernanda Feijão (SICAD/DMI/DEI), que foi também quem primeiro concebeu e 
impulsionou a realização deste estudo. 
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Procedimento 

Com recurso a entrevistadores contratados4 para o efeito, que receberam formação 
específica e atuaram sob supervisão, conduziram-se entrevistas presenciais com 
aplicação de questionário semiaberto (ver Anexos VII e VIII) à população jovem que 
se preparava para entrar no recinto através das duas entradas principais do Rock in 
Rio – Lisboa nos cinco dias do evento: 21, 22, 27, 29 e 30 de maio, em 2010, e 25, 29, 30 
e 31 de maio e 1 de junho, em 2014. 

A tarefa dos entrevistadores consistiu em aplicar os questionários face-a-face, de 
forma aleatória, a pessoas prestes a entrar no recinto do festival e com idades 
idealmente compreendidas entre os 15 e os 34 anos. Os entrevistadores foram 
sensibilizados para que, quando abordassem os potenciais respondentes, não 
divulgassem o assunto do questionário e salientassem a importância de responder 
com o máximo de espontaneidade e sinceridade. A taxa de recusas foi pequena, 
rondando o valor percentual de 1%. 

Como atrás referido, o inquérito aplicado foi construído propositadamente para o 
presente estudo, confirmando-se adequado à especificidade do contexto e da 
população em causa. Uma vez tendo aceitado responder ao inquérito, não houve 
praticamente ninguém que desistisse a meio ou pedisse escusa de resposta. Pelo 
contrário, a esmagadora maioria dos respondentes demonstrou grande 
disponibilidade para colaborar e raramente deixou transparecer qualquer tipo de 
incómodo ou desconforto perante as questões colocadas. 

Tendo em conta os objetivos do estudo, o questionário combinou perguntas fechadas 
e questões abertas. Foram abordadas as seguintes matérias: 
 

• representações sociais 
• prevalências e padrões de consumo de álcool e de comportamentos nocivos – 

binge e embriaguez 
• motivações para o consumo 
• consequências do consumo excessivo 
• perceções sociais associadas ao álcool 
• crenças associadas ao álcool 
• atitudes relativas a propostas de alterações legislativas na área do álcool 
• questões relativas ao consumo de drogas ilícitas 
• dados sociodemográficos   

 

Regra geral, a abordagem qualitativa obriga a um planeamento metodológico mais 
moroso, sendo que também a análise dos dados daí resultantes é forçosamente mais 
subjetiva, complexa e demorada. No entanto, optou-se pelo recurso a um inquérito 
semiqualitativo com perguntas abertas, dado possibilitarem o acesso a respostas não 
enviesadas pela formulação subjacente às perguntas fechadas, garantindo à partida 
um conjunto valioso de dados, sobretudo por se inquirirem fundamentalmente 
perceções e representações sociais. 

As respostas às questões abertas foram agrupadas em categorias criadas à posterior 
em função da sua natureza, através do programa SPSS Text Analysis for Surveys 2.0. 
Todos os dados foram trabalhados estatisticamente com recurso ao SPSS 17.0. 

                                                      
4 Foram escolhidos entrevistadores dentro do mesmo grupo etário da amostra pretendida, sendo-lhes pedido que 
se vestissem como se fossem participantes do evento. Com tal, pretendeu-se evitar possíveis inibições e fazer sentir 
aos respondentes que estavam entre pares. 
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Caracterização da amostra 

Em traços gerais, as amostras constituídas em 2010 e 2014 são muito semelhantes, 
sendo constituídas essencialmente por jovens, com mais elementos do sexo feminino 
do que do sexo masculino e maioritariamente residentes na região de Lisboa (região 
NUT II). 

Em relação à idade, verifica-se que 76% e 73% dos inquiridos têm menos de 25 anos, 
nas amostras de 2010 e 2014, respetivamente. Em 2010, a média de idades foi de 22 
anos, sendo a mediana de 20 anos e a moda de 18. Em 2014, a média é de 22, a 
mediana de 21 e a moda de 18 anos. Conclui-se, portanto, que a amostra mais 
recente é ligeiramente menos jovem do que a amostra anterior (Figura 1). 

 
Fig. 1 – Grupos etários: 2010 e 2014 (%) 

 
Teste do Qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

No que se refere ao sexo, em 2010 constatou-se uma maior proximidade na 
distribuição por género, ainda que mais de metade da amostra pertencesse ao grupo 
feminino. Em contrapartida, em 2014, aproximadamente 2/3 da amostra pertence ao 
sexo feminino (Figura 2). 
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Fig. 2 – Sexo: 2010 e 2014 (%) 

 
X 2=18,973, d.f.=1, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Em ambas as amostras, a maioria dos respondentes reside na região de Lisboa e Vale 
do Tejo, embora a percentagem de residentes noutras regiões do país tenha 
aumentado na inquirição mais recente (Figura 3). 
 

Fig. 3 – Residência por NUT II: 2010 e 2014 (%) 

 
Teste do Qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Refletindo a juventude das amostras, nos dois anos de inquirição, os respondentes 
tendem a ser maioritariamente estudantes (Figura 4), solteiros5 e com habilitações 
literárias completas ao nível do ensino secundário6.  

 

                                                      
5 Em 2010, 93% dos entrevistados indicaram ser solteiros, considerando os 886 respondentes à pergunta do estado 
civil. Em 2014, entre os 982 respondentes à mesma questão, 94% indicaram ser solteiros. 
6 45% e 42% dos inquiridos em 2010 e 2014, respetivamente, têm habilitações literárias ao nível do ensino secundário. 
Aqueles com habilitações ao nível do ensino superior perfazem 23%, em 2010, e 28%, em 2014.  
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Fig. 4 – Situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 
X 2=8,764, d.f.=2, p=0.012 

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

 

 

Em cada ano, a distribuição dos respondentes por dia de evento variou 
consideravelmente em função da quantidade de público presente (Figura 5), sendo 
que a maioria dos inquiridos deslocou-se ao festival com o intuito de assistir às 
atuações que decorreram no palco principal7. 

 
Fig. 5 – Distribuição dos respondentes por dia de evento: 2010 e 2014 (%) 

 
X 2=25,940, d.f.=4, p=0.000 

Nota: em 2010 o Rock in Rio – Lisboa decorreu nos dias 21, 22, 27, 29 e 30 de maio;  
e em 2014 nos dias 25, 29, 30 e 31 de maio, e 1 de junho. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

 

 

                                                      
7 77% e 88% declaram ter-se deslocado ao Rock in Rio – Lisboa para ver as atuações no palco principal, em 2010 e 
2014, respetivamente. Os restantes declaram ter ido ver atuações no palco secundário, na tenda eletrónica ou não 
se deslocaram com o propósito de algum palco em particular. 

3,2 

32,1 

64,7 

1,6 

28,8 

69,6 

0 20 40 60 80 100

desempregado

trabalhador

estudante

2010 (n=892) 2014 (n=987)

% 

21,8 

20,6 

21,6 

20,4 

15,6 

27,5 

12,9 

24,9 

18,5 

16,2 

0 5 10 15 20 25 30

dia 5

dia 4

dia 3

dia 2

dia 1

2010 (n=896) 2014 (n=993) % 



Rock in Rio 2010/2014 
 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

22 

Analisando o conjunto de indivíduos inquiridos nas duas aplicações, conclui-se que, 
comparativamente, a amostra de 2014 é composta por mais elementos do sexo 
feminino e ligeiramente mais velhos do que a amostra de 2010, o que se reflete nas 
maiores habilitações académicas e por uma percentagem menor de estudantes – 
mais trabalhadores8 e também mais desempregados – entre os respondentes. 
Também a percentagem de inquiridos residentes fora da região de Lisboa aumentou 
entre 2010 e 2014: 36.6% no primeiro ano de inquirição e 40.6% no segundo ano de 
inquirição. 

 

 
 

                                                      
8 Segundo o Sistema Integrado de Metainformação do INE (http://smi.ine.pt), a definição de «trabalhador» inclui os 
seguintes conceitos: 
trabalhador a tempo inteiro – trabalhador cujo período de trabalho tem a duração normal de trabalho em vigor na 
empresa/instituição, para a respetiva categoria profissional e ainda aqueles cujo período normal de trabalho é 
superior a 75% da duração normal de trabalho aplicável no estabelecimento, podendo o limite percentual ser mais 
elevado por força da convenção coletiva. (início de vigência 01/07/2005). 
trabalhador a tempo parcial – trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração inferior à duração normal 
de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respetiva categoria profissional ou na respetiva profissão. 
[início de vigência 24/05/1994]. 

http://smi.ine.pt/ConceitoPorTema?clear=True
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Consumo e comportamentos nocivos 

Uma parte importante do presente estudo consiste na análise das prevalências e 
padrões de consumo nocivo de álcool, tendo em consideração que a replicação em 
2014 do inquérito aplicado pela primeira vez em 2010 permite traçar uma evolução 
dos consumos de bebidas alcoólicas e da prática de determinados comportamentos 
de risco por parte da população em estudo. 

Neste sentido, serão primeiro apresentadas as prevalências globais, remetendo-se 
para os anexos uma análise com base nos cruzamentos com as principais variáveis 
sociodemográficas: grupo etário, sexo, situação profissional e dia do cartaz, conforme 
se justifique. 

Embora os valores se mantenham consideravelmente elevados em ambas as 
amostras, verifica-se entre 2010 e 2014 uma descida tanto nas prevalências de 
consumo recente de álcool – isto é, nos últimos 12 meses – como sobretudo na 
prevalência comportamentos nocivos no mesmo período – binge e embriaguez 
(Figura 6). 

 
Fig. 6 – Prevalências de consumo / consumo nocivo de álcool nos últimos 12 meses: 2010 e 2014 (%) 

 
* 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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Em relação ao tipo de bebida ingerida, verifica-se, entre a primeira e a segunda 
inquirição, uma descida nas prevalências de consumo recente relativas à cerveja, ao 
vinho e às bebidas destiladas simples, mas uma subida na ingestão recente de 
bebidas destiladas misturadas. 

 

Ainda assim, a preferência dos respondentes por determinadas bebidas não se 
alterou, mantendo-se a tendência de a cerveja ser a bebida alcoólica mais 
consumida nos últimos 12 meses, seguindo-se as bebidas destiladas simples, as bebidas 
destiladas misturadas e, por fim, o vinho. Verifica-se ainda um ligeiro aumento da 
percentagem de consumidores recentes de álcool que ingeriram outras bebidas 
alcoólicas que não cerveja (Figura 7). 

 
Fig. 7 – Prevalências de consumo nos últimos 12 meses, por tipo de bebida alcoólica: 2010 e 2014 (%) 

 
cerveja: X 2=10,737, d.f.=1, p=0.001  ,  vinho: X 2=4,248, d.f.=1, p=0.042  ,   
destiladas simples: X 2=4.956, d.f.=1, p=0.028  ,  destiladas misturadas: X 2=3.889, d.f.=1, p=0.050 
cerveja: 2010 – 896 respondentes , 2014 – 992 respondentes 
vinho: 2010 – 894 respondentes , 2014 – 991 respondentes 
destiladas simples: 2010 – 890 respondentes , 2014 – 990 respondentes 
destiladas misturadas: 2010 – 795 respondentes , 2014 – 990 respondentes 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
 
Apesar das prevalências de consumo de álcool nos últimos 12 meses poderem ser 
consideradas muito elevadas (a rondar os 90%), constata-se que entre os 
respondentes a frequência de ingestão de bebidas alcoólicas é predominantemente 
ocasional – «de vez em quando» –, tendência que se acentuou entre 2010 e 2014, ao 
diminuir a percentagem de inquiridos que declara ter ingerido bebidas alcoólicas 
todas as semanas no ano anterior à inquirição. O mesmo é válido também para o 
binge e a embriaguez, comportamentos nocivos que cerca de metade dos 
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Fig. 8 – Frequência de consumo nos últimos 12 meses, por tipo de bebida alcoólica: 2010 e 2014 (%) 

 
cerveja: X 2=46.977, d.f.=2, p=0.000  ,  vinho: X 2=13.650, d.f.=2, p=0.001 ,   
destiladas simples: X 2=43.954, d.f.=2, p=0.000  ,  destiladas misturadas: X 2=18.862, d.f.=2, p=0.000 
embriaguez: X 2=38.763, d.f.=2, p=0.000  ,  binge drinking: X 2=64.666, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

De acordo com o que declaram os inquiridos especificamente acerca do consumo 
binge – isto é, a ingestão de cinco ou mais copos de uma qualquer bebida alcoólica, 
no caso das respondentes do sexo feminino, ou seis ou mais, no caso dos respondentes 
do sexo masculino, numa mesma ocasião – nos últimos 30 dias, tal prática nociva 
tende a ocorrer maioritariamente num período de 3 a 6 horas. 

Esta tendência acentuou-se entre 2010 e 2014: em ambos os anos de inquirição, a 
maioria dos respondentes teve consumos binge correntes9 num período de três horas 
ou mais, tendo diminuído a percentagem de inquiridos que ingeriu cinco/seis ou mais 
bebidas alcoólicas num período temporal inferior a três horas, o que pressupõe uma 
menor procura de uma rápida intoxicação alcoólica (Figura 9). 

Em ambos os anos em análise, o binge corrente – isto é, praticado nos últimos 30 dias 
anteriores à inquirição – tende a estar associado a determinados locais e contextos de 
diversão noturna, particularmente bares e discotecas. Em comparação com 2010, 
todos os locais têm menos expressão em 2014 no que toca à ocorrência de consumo 
binge, com exceção dos bares, da rua e das festas privadas, cuja percentagem subiu 
ligeiramente (Figura 10). 

  

                                                      
9 Sempre que, ao longo do documento, há referência a consumos ou padrões de consumo corrente, a expressão é 
referente aos últimos 30 dias. 
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Fig. 9 – Duração média de cada episódio de consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas numa ocasião nos 

últimos 30 dias [considerando apenas o grupo de binge drinking corrente]: 2010 e 2014 (%) 

 
X 2=21.697, d.f.=5, p=0.001 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Fig. 10 – Locais onde ocorreu o consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas numa ocasião nos últimos 30 dias 

[considerando apenas o grupo de binge drinking corrente] (resposta múltipla): 2010 e 2014 (%) 

 
discoteca: X 2=7.121, d.f.=1, p=0.008  ,  restantes locais: teste do Qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Verifica-se assim uma óbvia relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e o 
contexto recreativo, embora tal seja mais evidente em 2010 do que em 2014: no 
primeiro ano de inquirição, 54.9% dos consumidores recentes de álcool declararam 
beber muitas vezes, sempre ou quase sempre que saíam à noite, enquanto quatro 
anos depois essa percentagem desceu para 42.3%, revelando que para a amostra 
mais recente o consumo em contexto recreativo tende a ser mais ocasional do que 
frequente. 

Importa igualmente realçar que, face a 2010, subiu de forma significativa a 
percentagem de consumidores recentes de álcool que declaram nunca consumir 
bebidas alcoólicas nas saídas à noite, embora estes permaneçam uma pequena 
minoria (Figura 11). 

 
Fig. 11 – Consumo de bebidas alcoólicas em saídas à noite, frequência nos últimos 12 meses              

[considerando apenas o grupo de consumidores de álcool]: 2010 e 2014 (%) 

 
X 2=64.683, d.f.=5, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Em relação à condução em estado de embriaguez não foram considerados os 
inquiridos que declararam ser abstémios, os que não se embriagaram nos últimos 12 
meses anteriores à inquirição e aqueles que à data não tinham carta de condução 
(Figura 12). 

Dos restantes indivíduos10 – ou seja, aqueles em condições de ter conduzido 
embriagado recentemente –, verifica-se que diminuiu o valor percentual de sujeitos 
que declararam ter conduzido em estado de embriaguez. 

Ainda assim, constata-se que, dos respondentes em condições de terem conduzido 
em estado de embriaguez no último ano, 40.3% e 22.9% declararam tê-lo feito em 2010 
e 2014, respetivamente (Figura 13). Algo preocupante, apesar da descida verificada e 
ainda que tal seja algo tendencialmente declarado como ocasional e episódico e 
não uma prática frequente. 

  

                                                      
10 28% e 18% da amostra, em 2010 e 2014, respetivamente. 
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Fig. 12 – Condução, em situação de embriaguez, prevalência nos últimos 12 meses: 2010 e 2014 (%) 

 
X 2=14.768, d.f.=1, p=0.000 (para o teste não foram consideradas as Não Respostas) 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Fig. 13 – Condução em situação de embriaguez, frequência nos últimos 12 meses                                            

(tendo em consideração apenas quem se embriagou recentemente e tem carta de condução): 2010 e 2014 (%) 

 
X 2=14.115, d.f.=1, p=0.000 (para o teste foram consideradas duas categorias: “nunca” e “pelo menos 1 vez”) 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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que são os respondentes mais novos quem apresenta as menores descidas nas 
prevalências de consumo / consumo nocivo no período em causa. 

Em relação à situação profissional verificam-se igualmente tendências distintas: em 
2010, os estudantes apresentavam as maiores prevalências de consumo recente de 
bebidas alcoólicas, enquanto em 2014 apresentam as menores. 
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Perceções, crenças e atitudes 

Uma outra parte do estudo prende-se com as perceções, as crenças e as atitudes da 
população em estudo, de modo a perceber como se posicionam os inquiridos 
perante o álcool e a legislação conexa. 

Em ambos os anos de inquirição, a grande maioria dos respondentes concorda que o 
consumo de álcool é uma tradição em Portugal e simultaneamente algo que está na 
moda, enquanto uma percentagem não tão expressiva, mas ainda assim maioritária, 
concorda que o álcool é uma droga. Por outro lado, uma esmagadora maioria de 
respondentes discorda que o consumo de álcool seja uma coisa de pessoas mais 
velhas. 

Comparando as respostas declaradas em 2010 e 2014, não se verificam grandes 
discrepâncias, verificando-se em ambos os anos de inquirição as mesmas tendências. 
Ainda assim, em 2014 é ligeiramente superior a percentagem de respondentes que 
acha que o álcool é uma droga e ligeiramente inferior a percentagem que acredita 
que o consumo de álcool é uma tradição (Figura 14). 

 
Fig. 14 – Perceções sociais: 2010 e 2014 (%) 

 
“…é uma droga”: X 2=8.158, d.f.=2, p=0.017  ,  “…é tradição”: X 2=12.476, d.f.=2, p=0.002  , 
“…de pessoas mais velhas”: teste Qui-quadrado não sig.  ,  “…está na moda”: teste Qui-quadrado não sig. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Comparando os dois anos de inquirição, constata-se que diminuiu consideravelmente 
a perceção de menor nocividade do álcool em relação ecstasy/anfetaminas e, de 
forma menos expressiva, também em relação à cannabis e ao tabaco (Figura 15). 

 
Fig. 15 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de…»: 2010 e 2014 (%) 

 
“…tabaco”: X 2=20.827, d.f.=2, p=0.000  ,  “…haxixe/charros”: X 2=14.312, d.f.=2, p=0.001  , 
“…ecstasy/anfetaminas”: X 2=43.048, d.f.=2, p=0.002 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 16 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando, não faz mal…»: 
2010 e 2014 (%) 

 
“…crianças”: X 2=8.180, d.f.=2, p=0.017  ,  “…adolescentes”: teste do Qui-quadrado não significativo, 
“…grávidas”: teste do Qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Relativamente às perceções de risco relacionadas com a condução e o alcolismo, 
ambas as amostras concordam de forma praticamente unânime que conduzir um 
pouco embriagado é perigoso, enquanto discordam claramente que o tratamento do 
alcoolismo seja fácil. 

No entanto, quanto à ideia de que para deixar de ser alcoólico basta ter vontade e 
não é preciso tratamento, verificam-se tendências opostas. Em 2010, as opiniões 
dividem-se, enquanto em 2014 uma clara maioria discorda de tal afirmação (Figura 
17). 

 
Fig. 17 - Crenças. Condução e alcoolismo: 2010 e 2014 (%) 

 
“conduzir…”: X 2=6.262, d.f.=2, p=0.044  ,  “…tratamento é fácil”: teste do Qui-quadrado não significativo, 
“…deixar de ser alcoólico…”: X 2=196.503, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Finalmente, em relação ao posicionamento de ambas as amostras perante algumas 
medidas legislativas, os inquiridos revelam apoiar a implementação de algumas 
iniciativas restritivas do acesso ao álcool (aumentar a idade mínima legal, baixar o 
nível de alcoolémia para novos condutores e proibir a venda de bebidas alcoólicas 
nos locais de trabalho), e desaprovar outras (nomeadamente proibir a indústria do 
álcool de promover eventos desportivos ou musicais). 

Curiosamente, em comparação com 2010, o apoio e a desaprovação das medidas 
restritivas são declarados de forma mais acentuada em 2014 (Figura 18). 

 
Fig. 18 – Atitudes: 2010 e 2014 (%) 

 
“idade legal…”: X 2=24.831, d.f.=2, p=0.000  ,  “baixar 0.5g/l…”: X 2=24.010, d.f.=2, p=0.000  , 
“proibir…trabalho”: X 2=60.573, d.f.=2, p=0.000  ,  “proibir…desportivos”: X 2=69.627, d.f.=2, p=0.000  , 
“proibir…festivais”: teste do Qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

O anexo II apresenta os cruzamentos das perceções sociais, crenças e atitudes em 
relação ao álcool com algumas das principais variáveis sociodemográficas – idade, 
sexo, situação profissional e situação face ao consumo recente de álcool. Estes 
permitem, consoante os casos, identificar continuidades, diferenças e grandes 
tendências.  
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Representações sociais 

Para avaliar as representações sociais do público jovem presente no Rock in Rio 
relativas ao álcool e ao seu uso e abuso, incluiram-se 4 associações de palavras, onde 
era pedido aos respondentes que, sem pensar muito, dissessem as primeiras palavras 
que associassem a cada uma das palavras-estímulo: «descontrair», «álcool», 
«bebedeiras» e «alcoólicos». 

Em ambos os questionários, havia espaço no questionário para registar as primeiras três 
palavras proferidas por cada inquirido. Contudo, nem todos os respondentes 
conseguiram fazer todas essas associações em tempo útil, ficando-se geralmente por 
apenas uma ou duas palavras proferidas. 

Assim sendo, para cada uma das associações de palavras apresentam-se sempre 
duas perspectivas: (a) considerando apenas a primeira resposta, isto é, aquela mais 
espontânea e imediata, que corresponde à primeira palavra que vem à mente e é 
verbalizada, e (b) considerando o total das respostas de cada respondente – o que 
equivale à percentagem de respondentes que associou a palavra-estímulo a 
determinada categoria, independentemente de tal ter sido expresso na primeira, 
segunda, terceira e/ou quarta resposta. Remete-se para anexo a listagem dos termos 
mais recorrentes incluídos nas principais categorias. 

Para não enviesar as respostas, as associações de palavras foram colocadas no início 
do questionário, numa altura em que o respondente não sabia que o questionário se 
centraria à volta de questões sobre o álcool – relembre-se que os entrevistadores 
tinham instruções precisas para não divulgar o assunto do questionário. 

 

Assim, a primeira associação de palavras, tendo como estímulo descontrair, visava 
identificar a proporção de jovens que associam o álcool e as bebidas alcoólicas à 
descontração. Em ambos os anos de inquirição, verifica-se que a associação 
predominante remete para «relaxar» e outros sinónimos, seguindo-se as categorias 
«atividades ao ar livre» e «música». Ainda assim, uma pequena parte dos respondentes 
associou imediatamente a palavra-estímulo a substâncias psicoativas, sendo que tal 
teve mais expressão em 2010 do que em 2014 (6.7% em 2010 e 1.6% em 2014) (Figura 
19). 
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Fig. 19 – «Descontrair». Primeira associação (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

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

 

 

Tomando em consideração o total de respostas dadas por cada respondente, 
verificam-se as mesmas tendências. Nas suas várias respostas, mais de metade dos 
inquiridos associou «descontrair» a «relaxar» (60.5% em 2010 e 63.0% em 2014) e 
«atividades ao livre» (56.3% em 2010 e 41.8% em 2014). Mais uma vez, verifica-se ainda 
que a associação a «substâncias» foi muito mais expressiva no primeiro ano de 
inquirição (17.7%) do que no segundo (4.5%), o que aponta claramente para uma 
tendência de descida na associação entre «descontrair» e as substâncias psicoativas 
(Figura 20)11. 

 
Fig. 20 - «Descontrair». Total de associações (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Nota 1: são destacadas, no gráfico, apenas as categorias com maiores valores percentuais. 
Nota 2: em 2010, os 896 respondentes sugeriram um total de 2449 palavras; em 2014 os 992 respondentes indicaram um total 
de 2110 palavras. 

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

 

                                                      
11 Como se verá mais à frente, em 2010 quem mais associou a «descontração» a substâncias psicoativas em geral, 
e a bebidas alcoólicas em particular, foram os respondentes do sexo masculino e consumidores recentes de álcool. 
Em 2014, não se verificaram grandes diferenças em função das variáveis de caracterização.  
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As Figuras 21 e 22 discriminam o conteúdo do total de respostas incluídas na categoria 
«substâncias», permitindo concluir que em ambos os anos de inquirição quando os 
respondentes fazem essa associação de palavras é claramente no álcool em que 
estão a pensar, seguindo-se a alguma distância a referência ao tabaco e às 
substâncias ilícitas. É ainda de salientar que nesta associação de palavras, entre as 
bebidas alcoólicas, se destaca a cerveja e, entre as drogas, é a cannabis a mais 
referida. 

 
Fig. 21 - «Descontrair». Categoria «substâncias» (considerando a primeira ideia/palavra – 59 respostas):        

2010 (%)  

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

 
 

Fig. 22 - «Descontrair». Categoria «substâncias» (considerando a primeira ideia/palavra – 15 respostas):       
2014 (%)  

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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A segunda associação de palavras teve álcool como estímulo e como objetivo o 
intuito de perceber em que pensam os jovens participantes do Rock in Rio – Lisboa a 
propósito do álcool. Em ambos os anos de inquirição, na primeira resposta destaca-se 
a associação a «substâncias» (leia-se referências a bebidas alcoólicas específicas ou 
no geral), seguindo-se as categorias «ocasiões e locais para beber»12, «conotações 
negativas»13 e «bebedeiras». É de salientar que, tanto na primeira como na segunda 
inquirição, na resposta mais imediata verificam-se mais referências a elementos 
negativos do que a positivos, tendência que se acentua em 2014 (Figura 23). 

Tendo em consideração o total de associações, independentemente de terem sido as 
primeiras, segundas, terceiras ou quartas respostas, mantêm-se as mesmas tendências, 
predominando a associação a bebidas alcoólicas (mais em 2010 do que em 2014, no 
entanto). 

 
Fig. 23 – «Álcool». Primeira associação (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

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

 
 
Por último, é de salientar que no primeiro ano de inquirição, considerando todas as 
respostas de cada respondente, a percentagem de inquiridos que associou «álcool» a 
«conotações negativas» (35.3%) foi próxima da que associou a elementos positivos14 
(34.5%), o que não se verifica na amostra de 2014, com bastante mais associações a 
termos com conotações negativas (31.8%) do que positivas (21.5%) (Figura 24). 

 
  

                                                      
12 Estão aqui incluídos essencialmente termos que remetem para contextos recreativos e espaços de diversão 
noturna. 
13 Os termos com conotações negativas remetem sobretudo para a ideia de rejeição e desaprovação, doença e 
experiências negativas ou indesejadas. 
14 Os termos com conotações positivas remetem essencialmente para a ideia de aprovação, diversão e 
experiências agradáveis e desejadas. 
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Fig. 24 - «Álcool». Total de associações (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Nota 1: são destacadas, no gráfico, apenas as categorias com maiores valores percentuais. 
Nota 2: em 2010, os 894 respondentes, sugeriram um total de 2335 palavras; em 2014 os 990 respondentes indicaram um total 
de 1824 palavras. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
 
Mais uma vez justifica-se discriminar o conteúdo da categoria «substâncias» – dado o 
elevado número de termos referidos no total, a análise limita-se às primeiras respostas. 
O que se verifica é que em ambos os anos de inquirição a cerveja é a bebida 
alcoólica mais referida nesta associação de palavras, seguindo-se as bebidas 
destiladas (mais em 2010 do que em 2014, refira-se) e, a larga distância, o vinho. Entre 
as bebidas destiladas destaca-se a vodka, e, em relação ao vinho, são as misturas 
como sangria ou receita que mais vezes são referidas. 

Destaca-se ainda um aumento em 2014 de referências a designações genéricas – 
termos como “bebida” ou “bebidas” – sem especificar um tipo de bebida alcoólica 
em particular (Figuras 25 e 26). 

 
Fig. 25 - «Álcool». Categoria «substâncias» (considerando a primeira ideia/palavra – 278 respostas): 2010 (%)  

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 26 - «Álcool». Categoria «substâncias» (considerando a primeira ideia/palavra – 259 respostas): 2014 (%) 

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

 
 
A associação de palavras seguinte teve bebedeiras como estímulo. Em relação à 
resposta mais espontânea, em ambos os anos destaca-se sobretudo a referência a 
«conotações negativas», seguindo-se as categorias «ocasiões e locais para beber» e 
«substâncias». Tendo em consideração o total de associações, em ambos os anos de 
inquirição verifica-se igualmente a predominância por associar «bebedeiras» a termos 
com conotações negativas (ainda assim mais em 2010 do que em 2014). 

No primeiro ano de inquirição, outras categorias que se destacaram foram «ocasiões e 
locais para beber» e «conotações positivas», enquanto em 2014 destacam-se 
«ocasiões e locais para beber» e «substâncias». 

É de salientar ainda a descida, entre 2010 e 2014, na associação a termos com 
conotações positivas – enquanto na primeira inquirição 22.7% dos respondentes 
associou «bebedeiras» a coisas positivas, mais recentemente a mesma percentagem 
desceu para 12.9% (Figuras 27 e 28). 

 
Fig. 27 – «Bebedeiras». Primeira associação (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 28 - «Bebedeiras». Total de associações (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Nota 1: são destacadas, no gráfico, apenas as categorias com maiores valores percentuais. 
Nota 2: em 2010, os 895 respondentes, sugeriram um total de 2290 palavras; em 2014 os 989 respondentes indicaram um total 
de 1709 palavras. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Discriminando novamente o conteúdo das respostas agregadas na categoria 
«substâncias», é possível constatar que, em relação a «bebedeiras», os termos 
proferidos mais frequentemente, em ambos os anos de inquirição, são referentes a 
designações genéricas sem especificar uma bebida alcoólica – tendência que se 
acentua em 2014. 

De seguida, a uma distância considerável, encontram-se as referências à cerveja e às 
bebidas destiladas. Em 2010 a cerveja foi referida mais vezes do que as bebidas 
destiladas. 

Por fim, saliente-se que os respondentes da primeira inquirição não associaram 
«bebedeiras» ao vinho, enquanto em 2014 essa associação surgiu, ainda que de forma 
residual (Figuras 29 e 30). 

 
Fig. 29 - «Bebedeiras». Categoria «substâncias» (considerando a primeira ideia/palavra – 85 respostas):       

2010 (%)  

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 30 - «Bebedeiras». Categoria «substâncias» (considerando a primeira ideia/palavra – 107 respostas):     
2014 (%)  

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

 

 
A última associação de palavras teve como estímulo alcoólicos e permite concluir que 
o público jovem presente no Rock in Rio atribui conotações negativas a alcoólicos: em 
ambos os anos de inquirição a categoria «conotações negativas» é, de longe, a mais 
predominante tanto na resposta mais imediata como no total de respostas. 

De facto, cerca de metade dos inquiridos de ambas as amostras associou 
automaticamente «alcoólicos» a elementos negativos, tendência que se acentuou em 
2014 (42.0% em 2010 e 49.4% quatro anos depois). Tendo em consideração o total de 
respostas, a mesma associação foi unânime em 2010 (99.4%) e menos expressiva em 
2014 (73.5%). 

As outras duas categorias que também se destacam são «vício e dependência» e 
«tratamento». É também de salientar que nesta associação de palavras a referência a 
«substâncias» tem muito menos expressão do que nas associações de palavras 
anteriores (Figuras 31 e 32). 

 
Fig. 31 – «Alcoólicos». Primeira associação (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 32 - «Alcoólicos». Total de associações (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Nota 1: são destacadas, no gráfico, apenas as categorias com maiores valores percentuais. 
Nota 2: em 2010, os 890 respondentes, sugeriram um total de 2145 palavras; em 2014 os 975 respondentes indicaram um total 
de 1516 palavras. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Discriminou-se uma última vez o conteúdo da categoria «substâncias» e novamente a 
designação genérica tornou a ser a associação mais frequente: em 2010, quase 
metade (48%) das associações a substâncias consistiu em termos genéricos sem 
especificar qualquer bebida alcoólica (palavras como “álcool”, “bebida”, “bebidas”, 
etc.), enquanto em 2014 foram cerca de três quartos (74,5%). É também de salientar 
que, em 2014, as bebidas destiladas são o tipo de bebida alcoólica mais associado 
aos alcoólicos, à frente da cerveja e do vinho (Figuras 33 e 34). 

 
Fig. 33 - «Alcoólicos». Categoria «substâncias» (considerando a primeira ideia/palavra – 25 respostas):        

2010 (%)  

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 34 - «Alcoólicos». Categoria «substâncias» (considerando a primeira ideia/palavra – 43 respostas):        

2014 (%)  

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

 

 

O anexo III apresenta os cruzamentos das quatro associações de palavras com 
algumas das principais variáveis sociodemográficas – idade, sexo e situação face ao 
consumo recente de álcool. Estes permitem concluir que, em ambos anos em análise, 
quem mais associa o álcool a termos com conotação negativa são os respondentes 
que não consumiram qualquer bebida alcoólica recentemente e também do sexo 
feminino. Em relação à idade, verificam-se tendências opostas: em 2010, eram os 
respondentes mais velhos quem associava o álcool a conotações negativas, 
enquanto em 2014 são os mais novos. 

Em ambos os anos, quem mais associa bebedeiras a termos com conotações positivas 
são os respondentes que consumiram uma ou mais bebidas alcoólicas recentemente 
e do sexo masculino. Em relação à idade, verifica-sem também aqui tendências 
opostas: em 2010, eram os respondentes mais novos quem associava bebeiras a 
conotações positivas, enquanto em 2014 são os mais velhos.  
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Motivações e consequências 

Por fim, o questionário incluía outras duas perguntas abertas: uma acerca das 
motivações para o consumo de bebidas alcoólicas e outra sobre as consequências 
do consumo excessivo de álcool. 

 
Em relação aos motivos para consumir álcool (mais concretamente, os motivos que 
levam as pessoas da sua idade a consumir álcool no entendimento dos respondentes), 
verifica-se que cerca de metade dos respondentes de ambas as amostras, nas suas 
respostas mais imediatas, considera que a «diversão» é a principal motivação do 
consumo de álcool por parte dos pares, seguindo-se, a larga distância, a procura do 
«prazer» e o intuito de «sociabilizar». Tal verifica-se também em relação à totalidade 
das respostas dadas por cada respondente (Figuras 35 e 36). 

 
Fig. 35 – «Motivos para consumir álcool». Primeira associação (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 36 – «Motivos para consumir álcool». Total de associações (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Nota 1: são destacadas, no gráfico, apenas as categorias com maiores valores percentuais. 
Nota 2: em 2010, os 896 respondentes, sugeriram um total de 1660 palavras; em 2014 os 991 respondentes indicaram um total 
de 1417 palavras. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

Além das conclusões expressas nestes últimos gráficos, também foi possível apurar que, 
embora muitas vezes se diga que os jovens bebem sobretudo com o intuito de se 
embebedarem, apenas uma pequena proporção de respondentes considerou esta a 
principal motivação: 1.9% (17 respostas) em 2010, e 2.1% (21 respostas) em 2014. 

 

Relativamente aos problemas associados ao consumo excessivo de álcool, destacam-
se a «doença» e «dependência» e «viação»; ainda assim, tendo em consideração as 
respostas na sua totalidade, a associação a respostas incluídas na categoria «doença» 
tornou-se menos evidente em 2014 (Figuras 37 e 38). 

 
Fig. 37 – «Problemas associados ao consumo excessivo de álcool».                                                             

Primeira associação (principais categorias) 2010 e 2014 (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 38 – «Problemas associados ao consumo excessivo de álcool».                                                                  
 Total de associações (principais categorias): 2010 e 2014 (%) 

 
Nota 1: são destacadas, no gráfico, apenas as categorias com maiores valores percentuais. 
Nota 2: em 2010, os 894 respondentes, sugeriram um total de 2502 palavras; em 2014 os 972 respondentes indicaram um total 
de 2008 palavras. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Conclusões 

A partir das prevalências declaradas por duas amostras constituídas por uma 
população jovem frequentadora do mesmo festival de música e inquirida segundo a 
mesma metodologia num intervalo de 4 anos, verifica-se um elevado consumo 
recente de bebidas alcoólicas – nomeadamente cerveja e bebidas destiladas simples 
–, registando-se, no entanto, uma tendência de descida entre 2010 e 2014. Em 
contraponto, entre a primeira e a segunda inquirição, o consumo de bebidas 
destiladas misturadas parece estar a aumentar, atenuando a quebra de consumo 
recente principalmente de cerveja e bebidas destiladas simples (que permanecem, 
no entanto, como as bebidas mais consumidas). O vinho afirma-se como o tipo de 
bebida alcoólica menos consumido pela população jovem em estudo. 

 

Em relação aos consumo nocivo, regista-se igualmente um decréscimo nas 
prevalências e em 2014 os respondentes que declaram ter tido consumos binge ou 
ficado embriagado nos últimos 12 meses anteriores à inquirição constituem menos de 
metade da amostra. 

 

A frequência do consumo de bebidas alcoólicas e de comportamentos nocivos – 
binge, embriaguez e condução em estado de embriaguez – tende a ser mais 
ocasional do que frequente, tendência que já se verificava em 2010 mas que se 
acentua em 2014. 

 

Por seu lado, em 2014 a associação entre consumo de bebidas alcoólicas e o 
contexto recreativo perde força, aumentando a percentagem de consumidores 
recentes de álcool que declara nunca tomar bebidas alcoólicas quando sai à noite. 

 

Analisando as prevalências de consumo com as principais variáveis 
sociodemográficas, conclui-se que o consumo de bebidas alcoólicas permanece 
maior entre os indivíduos do sexo masculino mas com tendência a esbater-se a 
diferença entre os sexos, sobretudo no que ao binge e à embriaguez diz respeito. 
Verifica-se também que o consumo de bebidas destiladas misturadas, o único que é 
maior em 2014 do que era em 2010, aumentou sobretudo entre os respondentes mais 
velhos e do sexo masculino. 
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Em relação à idade, verifica-se que, face a 2010, os elementos mais novos estão hoje 
a beber menos álcool mas os mais velhos estão a beber mais. Em 2010, as maiores 
prevalências de consumo de álcool eram registadas nos respondentes com idades 
entre os 20 e os 24 anos. Quatro anos depois, as maiores prevalências registam-se no 
grupo com idade superior a 24 anos, pelo que parece tratar-se de uma evolução 
geracional. Verifica-se ainda que, ao contrário de 2010, em 2014 o consumo binge e a 
embriaguez recentes tendem a aumentar com a idade e que, nos dois anos de 
inquirição, também o consumo de vinho tende a aumentar com a idade. 

 

Por fim, é possível constatar que as prevalências de consumo de álcool variam 
consideravelmente de dia para dia do festival, embora, tomando os dois anos em 
consideração, não seja possível estabelecer uma ligação inequívoca entre o tipo de 
música tocada em cada dia – mais pesada ou mais direcionada a teens, por exemplo 
–  e prevalências de consumo de álcool ou padrões de consumo nocivo. 

 

Quanto às crenças, perceções sociais e atitudes, a maioria dos indivíduos das duas 
amostras acredita que o álcool é uma droga, uma tradição e simultaneamente algo 
que está na moda, embora discorde que seja uma coisa própria de pessoas mais 
velhas. As taxas de concordância e discordância face a estas ideias variam 
consoante as principais variáveis sociodemográficas. 

 

Os inquiridos revelam ter vincadas noções de risco e uma clara perceção da 
perigosidade do consumo de álcool, nomeadamente em relação a grupos mais 
vulneráveis como grávidas, crianças e adolescentes. O álcool é tendencialmente visto 
como menos nocivo do que ecstasy/anfetaminas e cannabis, mas mais do que 
tabaco. De uma forma geral, as perceções de risco inerente ao consumo de álcool 
aumentam com a idade, sendo que os elementos do sexo masculino, mais novos e 
consumidores recentes de bebidas alcoólicas são geralmente quem apresenta menor 
consciência dos riscos e perigos do álcool em comparação com outras substâncias 
psicoativas.  

 

No que se refere à condução sob efeito de álcool, não obstante uma parte daqueles 
em condições de ter conduzido embrigado declarar tê-lo feito recentemente, os 
respondentes de ambas as amostras concordam de forma praticamente unânime 
que conduzir embriagado (mesmo que apenas ligeiramente) é perigoso e de forma 
consensual que o tratamento do alcoolismo não é fácil. 

 

Por seu lado, o alcoolismo é visto pela grande maioria dos respondentes de ambas as 
amostras como algo que não é fácil de tratar, sendo que aumentou 
consideravelmente entre 2010 e 2014 a percentagem que discorda que para deixar 
de ser alcoólico basta ter força de vontade e não é preciso tratamento. 
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De uma forma geral, os respondentes apoiam a implementação de algumas medidas 
mais restritivas no acesso às bebidas alcoólicas, e desaprovam a implementação de 
outras. As duas medidas que recolhem maior apoio entre a população em estudo são 
aumentar a idade legal do consumo de álcool de 16 para 18 (medida que à data das 
inquirições ainda não estava em vigor para todas as bebidas alcoólicas) e proibir a 
venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho. 

Em contrapartida, a ideia de proibir a indústria do álcool de promover concertos e 
festivais de música é a medida legislativa que recolhe maior discordância. Estas 
posições acentuaram-se em 2014 face a 2010. 

 

Em relação às perguntas abertas, verificam-se as mesmas tendências principais em 
ambos os anos de inquirição. 

 

Poucos foram os respondentes que associaram «descontrair» a substâncias psicoativas, 
sobretudo em 2014. Discriminando estas respostas, verifica-se que esta associação é 
feita principalmente às bebidas alcoólicas, mais do que ao tabaco ou às drogas 
ilícitas. 

 

Em relação à associação a «álcool», verifica-se que grande parte das respostas 
remetem diretamente para bebidas concretas, com destaque para a cerveja, 
seguindo-se também os locais e as ocasiões para beber – com destaque para os 
contextos recreativos e de diversão noturna. 

 

Relativamente a «bebedeiras», destacam-se as resposta que remetem para 
conotações negativas. Neste caso, as referências a bebidas alcoólicas concretas 
dizem respeito quase tanto a cerveja como a bebidas destiladas. 

 

A associação a «alcoólicos» é dominada por respostas com termos com conotações 
negativas, seguindo-se as categorias «vício» e «tratamento». Em relação às substâncias 
concretas, há mais referências às destiladas do que à cerveja e ao vinho. 

 

Os principais motivos apontados para o consumo de álcool por parte dos pares são 
do campo da diversão, do prazer e da sociabilidade, enquanto os principais 
problemas associados ao consumo excessivo de álcool são do campo da doença, da 
dependência e da viação. 

 

Face a 2010, acentuou-se em 2014 a tendência para associar o álcool mais a termos  
com conotações negativas do que positivas, enquanto perdeu força a associação ao 
contexto recreativo. A cerveja é a bebida alcoólica em que mais facilmente pensam 
os jovens inquiridos, a não ser no caso da associação a alcoólicos, em que são as 
bebidas destiladas as mais citadas. No entanto, ao mesmo tempo verifica-se que é 
precisamente o consumo de bebidas destiladas misturadas que mais subiu entre 2010 
e 2014. 
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Em resumo, a evolução tanto nas prevalências e frequência de consumo de álcool e 
comportamentos nocivos, como no conjunto de perceções de risco, crenças e 
atitudes afigura-se como globalmente positiva: em 2014, os mais jovens estão a beber 
menos e os comportamentos nocivos como consumo binge, embriaguez ou 
condução sob efeito de álcool são menos expressivos e menos frequentes. O apoio a 
medidas restritivas do acesso ao álcool também aumentou globalmente. 

 

Face às conclusões retiradas, recomenda-se a continuação de estratégias de 
intervenção centradas na população jovem frequentadora de espaços e contextos 
recreativos, tomando como premissa a ideia de que os comportamentos nocivos só 
mudam depois de se alterarem as perceções de risco, as motivações e o grau de 
informação disponível (nomeadamente ao nível da legislação em vigor). 
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Anexos 
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I - Cruzamento de consumos 

Do cruzamento das prevalências de consumo de álcool e comportamentos nocivos 
com algumas das principais variáveis sociodemográficas resultam dados interessantes, 
possibilitando outras leituras e dando luz a determinados fenómenos. 

Cruzando o consumo de álcool, o binge e a embriaguez recente com os três grupos 
etários considerados, verificam-se tendências distintas nas duas inquirições. Em 2010, o 
grupo etário dos 20-24 anos destacava-se pelas maiores prevalências e os 
respondentes mais velhos sobressaíam por apresentarem as menores. 

Em 2014, pelo contrário, os respondentes mais novos apresentam consumos de álcool 
e consumos nocivo recentes mais reduzidos, enquanto os respondentes mais velhos 
apresentam valores mais elevados (Figuras 39 e 40). 

 
Fig. 39 – Prevalência de consumo / consumo nocivo de álcool nos últimos 12 meses, segundo o grupo etário: 

2010 (%) 

 
álcool: X 2=15.066, d.f.=2, p=0.001  ,  embriaguez: X 2=20.561, d.f.=2, p=0.000  , 
binge drinking: X 2=12.539, d.f.=2, p=0.002   
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 40 – Prevalência de consumo / consumo nocivo de álcool nos últimos 12 meses, segundo o grupo etário: 

2014 (%) 

 
álcool: X 2=12.416, d.f.=2, p=0.002  ,  embriaguez: teste do Qui-quadrado não significativo,   
binge drinking: teste do Qui-quadrado não significativo   
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Comparando as prevalências dos grupos etários de 2010 e 2014, verifica-se então uma 
descida considerável no que toca aos respondentes com idade inferior a 25 anos, mas 
uma subida no consumo de álcool e embriaguez nos respondentes mais velhos. 
Conclui-se, assim, que, em comparação com 2010, os respondentes mais novos estão 
hoje a consumir, a praticar binge e a embriagarem-se menos. 

A questão parece, pois, dever colocar-se em termos geracionais, emergindo aqui um 
padrão: os respondentes do grupo etário que havia tido os maiores consumos em 2010 
(os respondentes entre os 20 e os 24 anos) quatro anos depois pertencem ao grupo 
etário mais velho (25 anos ou mais) e apresentam em 2014 as maiores prevalências de 
consumo de álcool e de embriaguez recentes. Já a geração actualmente mais nova 
parece ter um menor consumo de álcool do que geração mais nova de 2010. Tal 
parece estar em linha com a tendência de descida dos consumos de álcool, binge e 
embriaguez na amostra na sua globalidade, composta sobretudo por jovens até 24 
anos. 

Cruzando a idade com o tipo de bebida alcoólica consumida nos últimos 12 meses, 
verifica-se que, em 2010, a cerveja era mais consumida pela faixa etária dos 20-24 
anos, que o consumo de vinho aumentava com a idade, e que as bebidas destiladas 
simples e misturadas eram menos consumidas pela faixa etária dos maiores de 25 anos 
(Figura 41). Em 2014, porém, à exceção do consumo de vinho aumentar com a idade, 
as outras tendências não se mantêm (Figura 42). 

Comparando os dois anos em análise, é possível constatar que os únicos casos em 
que as prevalências são maiores na inquirição mais recente são o consumo de vinho 
junto dos respondentes com menos de 20 anos, de bebidas destiladas simples na faixa 
etária dos maiores de 24 anos, e de bebidas destiladas misturadas nas faixas etárias 
dos 20-24 anos e 25 anos ou mais. 
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Fig. 41 – Prevalência de consumo de álcool por tipo de bebida alcoólica (cerveja, vinho, destiladas simples 

ou misturadas), nos últimos 12 meses, segundo o grupo etário: 2010 (%) 

 
cerveja: X 2=6.282, d.f.=2, p=0.043  ,  vinho: X 2=51.894, d.f.=2, p=0.000  ,   
destiladas simples: X 2=19.123, d.f.=2, p=0.000  ,  destiladas misturadas: teste qui-quadrado não significativo   
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
 
Fig. 42 – Prevalência de consumo de álcool por tipo de bebida alcoólica (cerveja, vinho, destiladas simples 

ou misturadas), nos últimos 12 meses,  segundo o grupo etário: 2014 (%) 

 
cerveja: teste qui-quadrado não significativo  ,  vinho: X 2=12.846, d.f.=2, p=0.002  ,   
destiladas simples: teste qui-quadrado não significativo  ,  destiladas misturadas: X 2=7.418, d.f.=2, p=0.024 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Em relação ao sexo, verifica-se nas duas amostras que são sempre os respondentes do 
sexo masculino quem mais consome bebidas alcoólicas, se embriaga e pratica binge 
nos últimos 12 meses. 

Comparando as prevalências de 2010 e 2014, verifica-se uma descida tanto do 
consumo como dos comportamentos nocivos por parte de ambos os sexos, sendo 
mais significativo no caso das prevalências de binge e embriaguez declarados pelos 
respondentes do sexo masculino (Figuras 43 e 44). 
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Fig. 43 – Prevalência de consumo / consumo nocivo de álcool nos últimos 12 meses,                                  

segundo o sexo: 2010 (%) 

 
álcool: teste do Qui-quadrado não significativo  ,  embriaguez: X 2=12.464, d.f.=1, p=0.000  , 
binge drinking: X 2=31.564, d.f.=1, p=0.000     
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Fig. 44 – Prevalência de consumo / consumo nocivo de álcool nos últimos 12 meses,                                  

segundo o sexo: 2014 (%) 

 
álcool: X 2=8.236, d.f.=1, p=0.004  ,  embriaguez: teste do Qui-quadrado não significativo  , 
binge drinking: X 2=13.658, d.f.=1, p=0.000  ,  droga: X 2=32.381, d.f.=1, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Comparando as prevalências de consumo dos diferentes tipos de bebidas alcoólicas 
por sexo, verifica-se uma descida geral entre 2010 e 2014, à exceção do consumo 
recente de bebidas destiladas misturadas, sobretudo por parte dos respondentes do 
sexo masculino. 
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Entre 2010 e 2014, parece assistir-se a uma tendência de aproximação das 
prevalências de consumo entre respondentes do sexo masculino e do sexo feminino, 
nomeadamente no caso da cerveja. Merece destaque também o consumo de 
bebidas destiladas misturadas, que em 2010 era mais feminino do que masculino, 
tendência se inverte em 2014 (Figuras 45 e 46). 

 
Fig. 45 – Prevalência de consumo de álcool por tipo de bebida alcoólica (cerveja, vinho, destiladas simples 

ou misturadas), nos últimos 12 meses,  segundo o sexo: 2010 (%) 

 
cerveja: X 2=32.981, d.f.=1, p=0.000  ,  vinho: teste qui-quadrado não significativo  ,   
destiladas simples: X 2=5.675, d.f.=1, p=0.017  ,  destiladas misturadas: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
 
Fig. 46 – Prevalência de consumo de álcool por tipo de bebida alcoólica (cerveja, vinho, destiladas simples 

ou misturadas), nos últimos 12 meses, segundo o sexo: 2014 (%) 

 
cerveja: X 2=4.188, d.f.=1, p=0.042  ,  vinho: teste qui-quadrado não significativo  ,   
destiladas simples: teste qui-quadrado não significativo, destiladas misturadas: teste qui-quadrado não sig. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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O cruzamento das prevalências com a situação profissional permite verificar 
tendências distintas em 2010 e 2014. No primeiro ano de inquirição, os estudantes 
foram quem mais ingeriu bebidas alcoólicas e os desempregados quem menos o fez. 
No segundo ano de inquirição, verifica-se precisamente o contrário. 

Em relação à embriaguez, também se verificam tendências divergentes: em 2010, os 
desempregados foram quem mais se embriagou recentemente, enquanto em 2014 
foram quem menos declarou esta prática. Em relação ao binge drinking, nos dois anos 
a tendência é a mesma: são os trabalhadores quem mais declara esta prática e os 
desempregados quem menos o faz. 

Ainda assim, importa assinalar  que, tanto em 2010 como em 2014, não se revelaram 
estatisticamente significativas as diferenças entre as referidas situações profissionais – 
estudante , trabalhador ou desempregado – considerando o consumo de álcool ou 
qualquer um dos padrões de consumo nocivo(embriaguez ou binge drinking) (Figura 
47). 

 
Fig. 47 – Prevalências de consumo / consumo nocivo de álcool nos últimos 12 meses,                                 

segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 
RIR 2010 (teste entre situação profissional): álcool, embriaguez e binge drinking  teste do Qui-quadrado não significativo   
RIR 2014 (teste entre situação profissional): álcool, embriaguez e binge drinking  teste do Qui-quadrado não significativo   
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Por fim, o cruzamento do consumo de álcool e comportamentos nocivos com o dia de 
cartaz permite verificar que, tanto em 2010 como em 2014, as prevalências são muito 
oscilantes, variando consideravelmente de dia para dia (Figura 48, 49 e 50). 

Tal parece depender em grande medida do tipo de público presente em cada dia do 
festival, que, por sua vez, depende principalmente do tipo de música tocada. 
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Fig. 48 – Prevalências de álcool nos últimos 12 meses, segundo o dia do cartaz: 2010 e 2014 (%) 

 
RIR 2010 (teste entre consumidores e não consumidores): X 2=26,032, d.f.=4, p=0.000 
RIR 2014 (teste entre consumidores e não consumidores): X 2=19,977, d.f.=4, p=0.001 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Fig. 49 – Prevalências de embriaguez nos últimos 12 meses, segundo o dia do cartaz: 2010 e 2014 (%) 

 
RIR 2010 (teste entre consumidores e não consumidores): X 2=45,731, d.f.=4, p=0.000 
RIR 2014 (teste entre consumidores e não consumidores): X 2=19,093, d.f.=4, p=0.001 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 50 – Prevalências de binge drinking nos últimos 12 meses, segundo o dia do cartaz: 2010 e 2014 (%) 

 
RIR 2010 (teste entre consumidores e não consumidores): X 2=32,012, d.f.=4, p=0.000 
RIR 2014 (teste entre consumidores e não consumidores): X 2=17,736, d.f.=4, p=0.001 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Verifica-se que os valores mais elevados de embriaguez e binge drinking nos últimos 12 
meses surgem claramente associados aos respondentes presentes no primeiro dia do 
Rock in Rio – Lisboa 2010, e nos segundo e terceiro dias do festival em 2014. Por outro 
lado, os valores mais baixos destes padrões de consumo nocivo foram registados no 
quarto dia do festival, tanto em 2010 como em 2014. 

Verifica-se, então, que as prevalências de consumo novico de álcool variam 
consideravelmente consoante o dia de festival, o que poderá estar relacionado com 
o tipo de música tocada, que atrai tipos diferentes de público. Nesse sentido, 
apresentam-se os cabeças de cartaz do palco principal presentes nas referidas 
edições do Rock in Rio – Lisboa (Quadro 1). 

Olhando para as prevalências de consumo nocivo de álcool em função do tipo de 
música tocada, não se verificam tendências comuns aos dois anos. 

Em 2010, o dia 4, em que a música tocada foi claramente direcionada a um público 
mais jovem, apresentou as menores prevalências de embriaguez e binge drinking. As 
segundas menores prevalências foram registadas no dia 5, em que música foi mais 
agressiva (heavy metal) e claramente direcionada a um público mais metaleiro. Em 
2014, em contrapartida, quando a música foi mais pesada (dias 2 e 3) registaram-se as 
maiores prevalência de embriaguez e binge drinking, enquanto que no dia de música 
direcionada para um público mais teen (dia 5) não se registaram as menores 
prevalências.  
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Quadro 1 – Atuações principais no Rock in Rio – Lisboa: 2010 e 2014 

 
Rock in Rio: Cartaz 

2010 2014 

Dia 1 
Shakira 

John Mayer 
Robbie Williams 
Ivete Sangalo 

Dia 2 
Elton John 

Leona Lewis 
Rolling Stones 
Gary Clark Jr. 

Dia 3 
Muse 

Snow Patrol 
Linkin’ Park 

Queens of the Stone Age 

Dia 4 
Miley Cyrus 

McFly 
Arcade Fire 

Lorde 

Dia 5 
Rammstein 
Megadeath 

Justin Timberlake 
Jessie J. 

Fonte: http://www.festivaisverao.com/Festivais-2010/Rock-in-Rio-2010.html  
http://www.festivaisverao.com/Festivais-2014/Rock-in-Rio-Lisboa-2014.html 

 

 

 

http://www.festivaisverao.com/Festivais-2010/Rock-in-Rio-2010.html
http://www.festivaisverao.com/Festivais-2014/Rock-in-Rio-Lisboa-2014.html
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II - Cruzamento de perceções e crenças 

 

Também do cruzamento do conjunto de questões acerca de perceções sociais, 
crenças e atitudes em relação ao álcool com algumas das principais variáveis 
sociodemográficas resultam dados interessantes, permitindo traçar melhor a evolução 
entre 2010 e 2014. 

 

Em relação à afirmação o álcool é uma droga, em 2010 quem mais concordou com 
esta ideia foram os respondentes que não consumiram álcool nos últimos 12 meses; em 
2014, pelo contrário, os respondentes que consumiram álcool recentemente estão 
mais de acordo. 

No que diz respeito às outras variáveis, verificam-se as mesmas tendências em ambos 
os anos de inquirição. Tanto em 2010 como em 2014, quem mais concorda que o 
álcool é uma droga são os respondentes do sexo feminino, desempregados e 
pertencentes ao grupo etário mais velho, enquanto quem mais discorda com esta 
afirmação são os respondentes do sexo masculino, estudantes e pertencentes ao 
grupo etário mais novo. 

Refira-se que em 2010 os resultados revelaram-se estatisticamente significativos 
segundo a situação face ao consumo. Importa também sublinhar o aumento na 
discordância, entre 2010 e 2014, no que diz respeito ao grupo de não consumidores, 
que se revelou estisticamente significativo (Quadros 2, 3, 4 e 5). 

 
Quadro 2 – Perceções sociais. «O álcool é uma droga»,  segundo a situação face  ao consumo de álcool 

(12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 77.3 62.9 64.6 69.5 

Discorda 17.0 27.5 29.1 24.6 

Não sabe 5.7 9.6 6.3 5.9 
2010 - teste entre não consumidores e consumidores: X 2=7.142, d.f.=2, p=0.028 
2014 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=11.203, d.f.=2, p=0.004 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

  



Rock in Rio 2010/2014 
 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

68 

 

 
Quadro 3 - Perceções sociais. «O álcool é uma droga», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 60.8 67.4 67.9 69.4 

Discorda 30.3 23.2 26.3 24.6 

Não sabe 8.9 9.4 5.8 6.1 
2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo feminino e masculino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 4 – Perceções sociais. «O álcool é uma droga», segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 60.7 65.8 69.1 64.7 70.1 73.6 

Discorda 28.1 25.7 24.6 27.9 25.5 20.8 

Não sabe 11.1 8.5 6.3 7.5 4.4 5.7 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 5 – Perceções sociais. «O álcool é uma droga», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 61.6 69.5 92.9 67.8 69.4 81.3 

Discorda 27.9 24.2 7.1 25.7 25.6 12.5 

Não sabe 10.5 6.3 0.0 6.5 5.0 6.3 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não significativo 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=8.414, d.f.=2, p=0.015 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
 

 

Perante a afirmação o consumo de álcool, em Portugal, é uma tradição, nas duas 
amostras quem mais declara estar de acordo são os respondentes que consumiram 
bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses, os do sexo masculino, e pertencentes ao 
grupo etário mais velho e desempregados. 
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De 2010 para 2014, verificou-se um aumento geral na discordância declarada face à 
afirmação, em qualquer uma das variáveis referidas (prevalências de consumo, sexo, 
grupos etários e situação profissional). Mais concretamente surgiram como 
significativos os resultados – comparativamente entre 2010 e 2014 – associados ao 
grupo de consumidores, ao sexo masculino, aos respondentes com 19 anos ou menos 
e aos estudantes (Quadros 6 a 9). 

 
Quadro 6 – Perceções sociais. «O consumo de álcool em Portugal,  é uma tradição»,  segundo a situação face ao 

consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 83.0 84.5 76.4 81.5 

Discorda 9.1 7.5 15.7 11.9 

Não sabe 8.0 8.1 7.9 6.6 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.246, d.f.=2, p=0.006 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 7 – Perceções sociais. «O consumo de álcool em Portugal,  é uma tradição»,                                            

segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 86.6 82.4 82.9 79.6 

Discorda 6.5 8.6 12.7 12.3 

Não sabe 7.0 9.0 4.4 8.1 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.450, d.f.=2, p=0.005 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 8 – Perceções sociais. «O consumo de álcool em Portugal,  é uma tradição»,  segundo o grupo etário:  

2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 81.2 86.0 86.5 78.0 81.9 83.8 

Discorda 7.3 7.5 8.7 13.1 11.2 12.8 

Não sabe 11.5 6.5 4.8 8.9 6.9 3.4 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: X 2=7.712, d.f.=2, p=0.021 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 9 – Perceções sociais. «O consumo de álcool em Portugal,  é uma tradição»,  segundo a situação 

profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 83.0 87.5 92.9 79.1 82.6 93.8 

Discorda 7.4 8.2 0.0 12.9 12.7 3.1 

Não sabe 9.5 4.3 7.1 8.0 4.7 3.1 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.501, d.f.=2, p=0.005 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

 

 

Em relação ao consumo de álcool ser uma coisa de pessoas mais velhas, verifica-se 
em ambos os anos de inquirição que são os respondentes do sexo masculino e 
pertencentes aos grupos etários mais novos quem mais declara concordância. 
Constata-se que a concordância tende a diminuir conforme aumenta a idade dos 
respondentes. No entanto, apenas em 2014, na comparação entre os grupos etários, 
as diferenças encontradas se revelaram estatisticamente significativas. 

Em 2010, foram os respondentes que não consumiram álcool nos 12 meses anteriores à 
inquirição quem mais concordou, enquanto em 2014 esbateram-se as diferenças de 
opinião entre consumidores e não consumidores. 

De 2010 para 2014 a posição de concordar com esta medida apresentou uma 
descida nos valores percentuais junto dos não consumidores e no grupo etário dos 
mais velhos. Note-se que emergiram como significativos os resultados – entre anos – 
considerando o sexo masculino, os indivíduos com 25 anos ou mais e os trabalhadores 
(Quadros 10 a 13). 

 
Quadro 10 – Perceções sociais. «O consumo de álcool é coisa de pessoas mais velhas»,  segundo a situação face 

ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 11.4 8.1 8.7 8.8 

Discorda 83.0 87.9 86.6 88.5 

Não sabe 5.7 4.0 4.7 2.7 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 11 – Perceções sociais. «O consumo de álcool é coisa de pessoas mais velhas»,  segundo o sexo:            

2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 9.9 7.1 10.2 8.0 

Discorda 84.6 89.9 88.1 88.3 

Não sabe 5.5 2.9 1.7 3.7 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=8.084, d.f.=2, p=0.018 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 12 – Perceções sociais. «O consumo de álcool é coisa de pessoas mais velhas»,  segundo o grupo etário: 

2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 9.5 8.8 5.8 12.9 7.8 3.8 

Discorda 86.9 87.0 89.4 82.1 89.7 95.8 

Não sabe 3.6 4.2 4.8 5.0 2.5 0.4 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=30.712, d.f.=4, p=0.000 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: X 2=11.306, d.f.=2, p=0.004 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 13 – Perceções sociais. «O consumo de álcool é coisa de pessoas mais velhas», segundo a situação 

profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 9.2 6.3 7.1 10.8 4.8 6.3 

Discorda 86.7 89.5 92.9 84.6 95.2 93.8 

Não sabe 4.0 4.3 0.0 4.6 0.0 0.0 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
estudante – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: X 2=14.562, d.f.=2, p=0.001 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

 

 

Perante a afirmação o consumo de álcool está na moda, verificam-se as mesmas 
tendências em ambas as amostras: quem mais declara estar de acordo são os não 
consumidores recentes de bebidas alcoólicas, do sexo feminino e pertencentes ao 
grupo etário mais novo. (Quadros 14 a 17). 



Rock in Rio 2010/2014 
 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

72 

 
Quadro 14 – Perceções sociais. «O consumo de álcool está na moda»,  segundo a situação face ao consumo de 

álcool (12M): 2010 e 2014  (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 83.0 77.4 81.9 77.0 

Discorda 11.4 13.5 12.6 15.9 

Não sabe 5.7 9.1 5.5 7.1 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 15 – Perceções sociais. «O consumo de álcool está na moda», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 76.3 79.4 74.6 79.4 

Discorda 14.4 12.4 17.4 14.4 

Não sabe 9.4 8.2 8.0 6.2 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 16 – Perceções sociais. «O consumo de álcool está na moda»,  segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 78.8 77.8 76.0 78.4 77.3 76.8 

Discorda 12.8 12.4 15.4 14.4 17.1 15.2 

Não sabe 8.4 9.8 8.7 7.2 5.6 8.0 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 17 – Perceções sociais. «O consumo de álcool está na moda», segundo a situação profissional:            
2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 77.7 78.6 78.6 77.5 77.8 78.1 

Discorda 13.6 12.8 7.1 16.0 14.6 12.5 

Não sabe 8.7 8.6 14.3 6.4 7.6 9.4 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
estudante – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  

 

 

Acerca da nocividade do consumo de álcool quando comparado com o consumo 
de tabaco, de cannabis e de ecstasy/anfetaminas, verifica-se nos dois anos de 
inquirição a mesma tendência geral: com uma ou outra exceção, quem mais declara 
concordar que o consumo de bebidas alcoólicas é menos prejudicial do que o 
consumo das referidas substâncias são os respondentes consumidores recentes de 
álcool, do sexo masculino, pertencentes ao grupo etário mais novo e estudantes. 

Desta forma, tendo em consideração as duas amostras, parece encontrado o 
principal perfil que mais desvaloriza o risco associado ao consumo de álcool, face a 
outras substâncias. 

Saliente-se que, considerando a amostra de 2010, as diferenças entre consumidores e 
não consumidores revelaram-se estatisticamente significativas no que se refere à 
nocividade do álcool em comparação com o tabaco e o ecstasy/anfetaminas; o que 
não se sucede em 2014, devido sobretudo aos consumidores, uma vez que em 2014 
aumenta a perceção de maior nocividade do álcool. 

Note-se que, de 2010 para 2014, verifica-se uma descida nos valores percentuais de 
concordância declarada por parte dos consumidores, relativamente à comparação 
de álcool com tabaco, com cannabis ou com ecstasy/anfetaminas, tendo-se 
revelado significativos estes resultados. 

A mesma descida verificou-se na concordância por parte dos respondentes do sexo 
feminino, dos com idades entre os 20 e os 24 anos e dos estudantes, em qualquer uma 
das três substâncias (tabaco, cannabis e ecstasy) relativamente ao álcool, sendo que 
também estes resultados se verificaram significativos (Quadros 18 a 29). 

 
Quadro 18 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de tabaco»,                                  

segundo a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014  (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 18.4 32.5 21.3 24.9 

Discorda 42.5 40.6 50.4 48.8 

Não sabe 39.1 24.2 28.3 26.2 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: X 2=13.492, d.f.=2, p=0.001 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=21.781, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 19 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de tabaco»,  segundo o sexo:      

2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 41.2 27.0 30.3 21.1 

Discorda 34.9 45.8 39.4 54.6 

Não sabe 23.9 27.2 30.3 24.3 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=20.779, d.f.=2, p=0.000 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=22.002, d.f.=2, p=0.000 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.406, d.f.=2, p=0.006 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: X 2=9.041, d.f.=2, p=0.011 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 20 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de tabaco», segundo o grupo etário: 

2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 40.2 32.6 25.0 29.5 21.5 20.5 

Discorda 38.8 41.0 41.3 43.3 49.8 56.8 

Não sabe 20.9 26.4 33.7 27.2 28.7 22.7 

2010 – teste entre os três grupos etários: X 2=17.778, d.f.=4, p=0.001 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=15.067, d.f.=4, p=0.005 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.386, d.f.=2, p=0.006 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.121, d.f.=2, p=0.006 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: X 2=11.683, d.f.=2, p=0.003 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 21 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de tabaco»,  segundo a situação 

profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 36.9 25.3 21.4 26.4 20.6 18.8 

Discorda 40.5 42.0 42.9 45.1 56.2 62.5 

Não sabe 22.7 32.7 35.7 28.6 23.2 18.8 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: X 2=12.849, d.f.=4, p=0.012 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=16.835, d.f.=2, p=0.000 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: X 2=11.715, d.f.=2, p=0.003 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 22 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de haxixe ou charros», segundo a 

situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 44.8 52.6 52.0 45.8 

Discorda 25.3 31.4 33.9 39.8 

Não sabe 29.9 16.0 14.2 14.4 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=7.984, d.f.=2, p=0.018 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=12.865, d.f.=2, p=0.002 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 23 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de haxixe ou charros», segundo o 

sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 54.3 49.7 49.0 45.1 

Discorda 32.9 29.1 35.8 41.0 

Não sabe 12.8 21.3 15.2 13.9 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: X 2=20.392, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 24 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de haxixe ou charros», segundo o 

grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 58.9 50.7 42.0 52.0 46.9 37.0 

Discorda 27.3 31.4 34.8 33.9 41.0 44.7 

Não sabe 13.8 18.0 23.2 14.1 12.1 17.6 

2010 – teste entre os três grupos etários: X 2=16.423, d.f.=4, p=0.003 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=15.053, d.f.=4, p=0.005 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: X 2=8.057, d.f.=2, p=0.018 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 25 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de haxixe ou charros», segundo a 

situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 55.9 41.8 42.9 49.9 39.9 37.5 

Discorda 28.1 37.1 42.9 36.4 43.4 56.3 

Não sabe 15.9 21.1 14.3 13.7 16.8 6.3 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: X 2=13.114, d.f.=4, p=0.011 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=9.766, d.f.=2, p=0.008 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
Quadro 26 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de ecstasy ou anfetaminas», segundo 

a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 57.5 73.0 53.5 60.2 

Discorda 23.0 16.8 35.4 29.6 

Não sabe 19.5 10.2 11.0 10.2 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: X 2=10.501, d.f.=2, p=0.005 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=39.021, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 27 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de ecstasy ou anfetaminas», segundo 

o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 74.7 68.6 63.6 56.9 

Discorda 15.4 19.2 26.1 32.8 

Não sabe 9.9 12.2 10.3 10.3 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=14.242, d.f.=2, p=0.001 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: X 2=25.492, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 28 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de ecstasy ou anfetaminas», segundo 

o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 74.5 74.3 63.0 62.1 61.4 52.7 

Discorda 15.4 18.8 18.3 25.9 32.4 34.6 

Não sabe 10.1 6.9 18.8 12.0 6.2 12.7 

2010 – teste entre os três grupos etários: X 2=20.306, d.f.=4, p=0.000 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=14.952, d.f.=4, p=0.005 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: X 2=14.872, d.f.=2, p=0.001 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: X 2=15.282, d.f.=2, p=0.000 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: X 2=16.181, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 29 – Crenças. «O consumo de álcool faz menos mal do que o consumo de ecstasy ou anfetaminas», segundo 

a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 73.8 66.1 57.1 62.2 54.6 43.8 

Discorda 16.7 19.1 21.4 28.4 33.7 40.6 

Não sabe 9.4 14.8 21.4 9.4 11.7 15.6 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não significativo 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=24.857, d.f.=2, p=0.000 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: X 2=15.262, d.f.=2, p=0.000 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quanto à nocividade do consumo moderado de álcool por parte de crianças, 
adolescentes e grávidas, revela-se mais difícil a tarefa de encontrar tendências gerais, 
ao contrário do conjunto de questões anteriores. 

Assim, em relação ao consumo moderado de álcool não fazer mal às crianças, apesar 
de ser elevado o valor percentual de respondentes que discordam, quem mais 
concorda com esta ideia em ambos os anos de inquirição são os respondentes mais 
novos, enquanto não se registam diferenças de opinião em função do sexo; note-se, 
por outro lado, que são os consumidores quem menos concorda com esta afirmação, 
sobretudo em 2014. 

Entre 2010 e 2014 diminuiram as percentagens associadas à concordância com esta 
afirmação, junto dos consumidores (resultado significativo) e dos respondentes do sexo 
feminino (Quadros 30 a 33). 
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Quadro 30 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal às 

crianças», segundo a situação face ao consumo de álcool: 2010 e 2014 (12M) (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 4.7 4.6 4.8 1.9 

Discorda 90.7 94.3 94.4 96.6 

Não sabe 4.7 1.1 0.8 1.5 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não válido 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.555, d.f.=2, p=0.005 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 31 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal às 

crianças», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 4.6 4.6 2.2 2.2 

Discorda 93.7 94.1 95.9 96.6 

Não sabe 1.7 1.3 1.9 1.1 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 32 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal às 

crianças», segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 5.9 3.3 3.8 3.7 0.9 1.5 

Discorda 92.1 95.7 94.7 94.3 97.8 97.7 

Não sabe 2.0 1.0 1.4 2.0 1.2 0.8 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não válido 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 33 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal às 

crianças», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 4.6 5.1 0.0 2.8 0.9 3.1 

Discorda 93.8 93.8 100.0 95.6 97.8 96.9 

Não sabe 1.6 1.2 0.0 1.6 1.3 0.0 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
estudante – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Relativamente ao consumo moderado de álcool não fazer mal aos adolescentes, 
novamente são os respondentes mais novos quem mais concorda em ambos os anos 
de inquirição, a par dos consumidores recentes de álcool e os estudantes. 

Os resultados revelaram-se estatisticamente significativos considerando os grupos 
etários (em ambos os anos), considerando os consumidores e os não consumidores 
(em 2010), e segundo a situação profissional (em 2014). 

É importante reter o facto de, entre os anos de 2010 e 2014, a concordância com esta 
afirmação ter aumentado no grupo de não consumidores. Também se verificou que 
aumentou o valor percentual de estudantes e desempregados que manifestam 
concordância com a afirmação (resultado significativo) (Quadros 34 a 37). 

 
Quadro 34 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal 

aos adolescentes», segundo a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 11.5 23.4 23.6 26.3 

Discorda 83.9 71.5 70.1 67.7 

Não sabe 4.6 5.1 6.3 5.9 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: X 2=6.719, d.f.=2, p=0.035 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 35 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal 
aos adolescentes», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 22.0 22.5 27.1 25.4 

Discorda 72.5 72.9 65.7 69.3 

Não sabe 5.6 4.6 7.2 5.3 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 36 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal 

aos adolescentes», segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 29.7 19.1 13.5 34.9 22.5 16.5 

Discorda 64.4 75.3 83.2 57.4 70.9 80.8 

Não sabe 5.9 5.6 3.4 7.7 6.6 2.7 

2010 – teste entre os três grupos etários: X 2=26.143, d.f.=4, p=0.000 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=43.165, d.f.=4, p=0.000 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 37 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal 

aos adolescentes», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 25.2 16.4 0.0 32.1 14.9 18.8 

Discorda 69.2 80.1 92.9 60.5 81.6 78.1 

Não sabe 5.7 3.5 7.1 7.4 3.5 3.1 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: X 2=44.522, d.f.=4, p=0.000 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.248, d.f.=2, p=0.006 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Perante a afirmação o consumo moderado de álcool não faz mal às grávidas, a 
percentagem de respondentes que manifestam não estar de acordo é extremamente 
elevada. Em 2010 e em 2014, os respondentes pertencentes ao grupo etário mais 
velho foram quem mais declarou concordância. 
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As únicas tendências que se verifica em ambas as amostras é a concordância não 
variar em função da situação face ao consumo recente de álcool e do sexo e ser 
mais expressiva no grupo dos respondentes mais velhos (Quadros 38 a 41). 

 
Quadro 38 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal às 

grávidas»,  segundo a situação face ao consumo de álcool: 2010 e 2014 (12M) (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 2.3 2.5 2.4 2.6 

Discorda 95.4 95.9 96.9 96.3 

Não sabe 2.3 1.6 0.8 1.2 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não válido 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 39 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal às 

grávidas», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 1.9 2.9 3.0 2.2 

Discorda 96.1 95.6 95.6 96.8 

Não sabe 1.9 1.5 1.4 1.0 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 40 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal às 

grávidas», segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 2.3 2.0 3.4 2.0 0.9 5.3 

Discorda 96.9 95.4 94.7 96.5 98.4 93.5 

Não sabe 0.8 2.6 1.9 1.5 0.6 1.1 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não válido 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 41 – Crenças. «O consumo de pequenas quantidades de bebidas alcoólicas, de vez em quando não faz mal às 

grávidas», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 2.3 3.1 0.0 1.6 3.5 9.4 

Discorda 96.6 94.2 100.0 97.2 95.6 90.6 

Não sabe 1.1 2.7 0.0 1.3 0.9 0.0 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
estudante – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Em relação à perceção do risco associado a conduzir um pouco embriagado, 
também aqui as taxas de concordância declarada são tão elevadas que deixam 
pouco espaço para grandes diferenças em função das variáveis sociodemográficas e 
do ano de inquirição. Esta parece ser, portanto, uma perceção de risco bem 
interiorizada pela população em estudo no seu todo, independentemente da idade, 
do sexo e de outras variáveis. 

Ainda assim, em ambos os anos, foram os respondentes do sexo masculino quem mais 
discordou desta afirmação (resultado estatisticamente significativo em 2010). Note-se 
que, de 2010 para 2014, aumentou a percentagem de não consumidores que 
manifestaram discordância (Quadros 42 a 45). 

 
 

Quadro 42 – Crenças. «Conduzir um pouco embriagado é perigoso»,  segundo a situação face ao consumo de 
álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 98.9 96.4 96.9 97.5 

Discorda 0.0 2.5 3.1 2.2 

Não sabe 1.1 1.1 0.0 0.2 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não válido 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 43 – Crenças. «Conduzir um pouco embriagado é perigoso», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 94.7 98.3 96.7 97.9 

Discorda 3.9 0.8 3.1 1.9 

Não sabe 1.5 0.8 0.3 0.2 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=9.944, d.f.=2, p=0.007 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não válido 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 44 – Crenças. «Conduzir um pouco embriagado é perigoso»,  segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 96.6 96.4 97.1 97.8 96.6 98.1 

Discorda 2.0 3.0 1.5 2.0 3.4 1.5 

Não sabe 1.4 0.7 1.5 0.2 0.0 0.4 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não válido 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não válido 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 45 -– Crenças. «Conduzir um pouco embriagado é perigoso»,  segundo a situação profissional:                

2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 96.9 96.1 92.9 97.6 97.4 93.8 

Discorda 1.8 3.1 7.1 2.2 2.2 6.3 

Não sabe 1.3 0.8 0.0 0.2 0.3 0.0 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
estudante – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Por fim, acerca das perceções relacionadas com o alcoolismo, as únicas tendências 
que se verificam em ambos os anos de inquirição é a de que os respondentes do sexo 
masculino são quem mais concorda que o tratamento do alcoolismo é fácil e que 
para deixar de ser alcoólico basta ter força de vontade e não é preciso tratamento 
(resultados para o sexo estatisticamente significativos). 
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Em relação à primeira afirmação, em 2010 a concordância aumentou com a idade e 
foi maior entre os desempregados, enquanto em 2014 não parece variar em função 
da idade e é ligeiramente maior entre os trabalhadores. 

Salienta-se o facto da discordância ter aumentado em qualquer uma das situações 
profissionais elencadas, entre 2010 e 2014. Além disso, note-se, diminuiu o valor 
percentual de consumidores que declararam estar de acordo (Quadros 46 a 49). 

 
Quadro 46 – Crenças. «O tratamento do alcoolismo é fácil»,  segundo a situação face ao consumo                     

de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 4.6 5.1 3.9 3.3 

Discorda 87.4 81.5 85.0 85.2 

Não sabe 8.0 13.3 11.0 11.5 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 47 – Crenças. «O tratamento do alcoolismo é fácil», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 8.2 2.3 4.1 2.9 

Discorda 74.6 88.6 78.2 89.3 

Não sabe 17.1 9.1 17.6 7.9 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=31.780, d.f.=2, p=0.000 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=23.509, d.f.=2, p=0.000 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 48 – Crenças. «O tratamento do alcoolismo é fácil», segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 3.9 5.6 6.8 3.2 3.4 3.4 

Discorda 86.6 79.0 78.3 85.4 85.0 85.1 

Não sabe 9.5 15.4 15.0 11.4 11.5 11.5 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 49 – Crenças. «O tratamento do alcoolismo é fácil», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 3.9 7.4 14.3 2.8 4.4 3.1 

Discorda 83.9 78.9 57.1 86.9 81.3 87.5 

Não sabe 12.2 13.7 28.6 10.2 14.3 9.4 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
estudante – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Em relação à concordância com a segunda afirmação, em 2010 destacaram-se os 
respondentes pertencentes ao grupo etário mais novo e os desempregados, enquanto 
em 2014 destaca-se a concordância declarada dos respondentes estudantes e com 
menos de 25 anos de idade. 

Os resultados estatisticamente significativos emergiram associados ao sexo em ambos 
os anos (maior concordância do sexo masculino), e grupos etários em 2014 
(concordância sobretudo nos mais jovens). 

De 2010 para 2014, importa sublinhar que em qualquer uma das variáveis 
consideradas – prevalências de consumo, sexo, grupo etário e situação profissional – 
se verificou um aumento no discordar desta afirmação, resultados estes que se 
revelaram significativos (Quadros 50 a 53). 

 
Quadro 50 – Crenças. «Para deixar de ser alcoólico, basta ter força de vontade, não é preciso tratamento»,  segundo 

a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Concorda 41.4 43.3 15.3 15.7 

Discorda 49.4 41.0 71.8 71.8 

Não sabe 9.2 15.7 12.9 12.4 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=18.017, d.f.=2, p=0.000 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=179.810, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 51 – Crenças. «Para deixar de ser alcoólico, basta ter força de vontade, não é preciso tratamento»,  segundo 

o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Concorda 47.0 39.7 23.1 11.3 

Discorda 35.9 47.0 63.0 77.0 

Não sabe 17.1 13.3 13.9 11.7 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=11.461, d.f.=2, p=0.003 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=27.220, d.f.=2, p=0.000 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=60.884, d.f.=2, p=0.000 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 X 2=129.022, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 52 – Crenças. «Para deixar de ser alcoólico, basta ter força de vontade, não é preciso tratamento», segundo o 

grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Concorda 47.2 41.1 38.8 17.1 17.5 11.2 

Discorda 37.4 45.4 43.2 67.8 72.5 77.1 

Não sabe 15.4 13.5 18.0 15.1 10.0 11.6 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=10.203, d.f.=4, p=0.037 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: X 2=87.169, d.f.=2, p=0.000 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: X 2=50.918, d.f.=2, p=0.000 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: X 2=61.553, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 53 – Crenças. «Para deixar de ser alcoólico, basta ter força de vontade, não é preciso tratamento», segundo a 

situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

Concorda 42.4 43.5 64.3 16.9 13.4 15.6 

Discorda 42.9 40.4 21.4 70.1 74.1 78.1 

Não sabe 14.8 16.1 14.3 12.9 12.5 6.3 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não significativo 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=109.534, d.f.=2, p=0.000 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: X 2=75.709, d.f.=2, p=0.000 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Relativamente às atitudes perante a legislação que regula o consumo e o acesso a 
bebidas alcoólicas em espaços públicos, verifica-se que a concordância com a 
afirmação de que a idade legal para o consumo de todas as bebidas alcoólicas deve 
passar dos 16 para os 18 anos15 aumenta com a idade: em ambos os anos de 
inquirição quem mais apresenta opinião favorável são os respondentes mais velhos e 
os trabalhadores ou desempregados. 

Por outro lado, em 2010 quem mais declarou estar de acordo com esta medida 
legislativa foram os não consumidores recentes de álcool, enquanto em 2014 esta 
variável não parece influenciar a opinião – favorável ou contra – dos respondentes, 
devido a um aumento relevante de opinião favorável por parte dos consumidores. 

Revelaram-se estatisticamente significativos os resultados considerando os grupos 
etários e a situação profissional em ambos os anos (posição contra junto dos mais 
novos e dos estudantes), e considerando as prevalências de consumo, em 2010. 

De 2010 para 2014, interessa reter que se verificou, na posição contra esta medida, 
uma diminuição da percentagem de consumidores, de sujeitos em qualquer um dos 
os sexos, de respondentes com 24 anos ou menos, e de estudantes ou trabalhadores 
(resultados significativos) (Quadros 54 a 57). 

 
Quadro 54 – Atitudes. «A idade legal para o consumo de todas as bebidas alcoólicas passar dos 16 para os 18 anos de 

idade», segundo a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

A Favor 79.3 60.8 71.7 73.5 

Contra 18.4 31.5 23.6 20.7 

Não sabe 2.3 7.7 4.7 5.8 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: X 2=11.934, d.f.=2, p=0.003 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=30.825, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 55 – Atitudes. «A idade legal para o consumo de todas as bebidas alcoólicas passar dos 16 para os 18 anos de 

idade», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

A Favor 59.4 65.5 73.3 73.3 

Contra 33.9 26.9 21.5 20.8 

Não sabe 6.7 7.6 5.2 6.0 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=17.023, d.f.=2, p=0.000 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 X 2=7.777, d.f.=2, p=0.020 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

                                                      
15 À data das duas inquirições, esta medida legislativa (Decreto-Lei nº 106/2015 de 16 de Junho), ainda não tinha 
sido aprovada. Em 2010, a idade mínima legal para o consumo de todas bebidas alcoólicas era 16 anos, enquanto 
em 2014 era de 16 anos para vinho e cerveja, e 18 anos para as bebidas destiladas. 
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Quadro 56 – Atitudes. «A idade legal para o consumo de todas as bebidas alcoólicas passar dos 16 para os 18 anos de 

idade», segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

A Favor 50.8 65.9 79.2 59.0 80.1 87.0 

Contra 41.6 25.2 16.9 32.1 15.6 10.7 

Não sabe 7.5 8.9 3.9 9.0 4.4 2.3 

2010 – teste entre os três grupos etários: X 2=52.187, d.f.=4, p=0.000 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=74.833, d.f.=4, p=0.000 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: X 2=7.422, d.f.=2, p=0.024 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: X 2=16.311, d.f.=2, p=0.000 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 57 –Atitudes. «A idade legal para o consumo de todas as bebidas alcoólicas passar dos 16 para os 18 anos de 

idade», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

A Favor 56.9 75.0 78.6 66.4 86.3 84.4 

Contra 34.2 21.9 14.3 26.4 10.8 15.6 

Não sabe 8.9 3.1 7.1 7.3 2.9 0.0 

2010 – teste entre as três situações profissionais: X 2=28.764, d.f.=4, p=0.000 
2014 - teste entre as três situações profissionais: X 2=45.632, d.f.=4, p=0.000 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=11.896, d.f.=2, p=0.003 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: X 2=13.150, d.f.=2, p=0.001 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

Perante a medida legislativa de baixar de 0.5 para 0.2g/l o grau de alcoolémia 
permitido para condutores recentes, não se verificam tendências de concordância 
comuns aos dois anos de inquirição. Em 2010 destacou-se a concordância dos 
respondentes não consumidores recentes de álcool, do sexo feminino, pertencentes 
ao grupo etário mais velho e desempregados. Em 2014, destacam-se os respondentes 
do sexo masculino, pertencentes ao grupo etário mais novo e estudantes como 
aqueles que mais concordam com a medida legislativa. 

Registe-se que apenas o resultado associado aos grupos etários, em 2014, se revelou 
estatisticamente significativo. De 2010 para 2014, verificou-se um aumento na posição 
favorável considerando os indivíduos do sexo masculino, e os que se declararam 
consumidores de álcool (resultados significativos) (Quadros 58 a 61). 
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Quadro 58 – Atitudes. «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», segundo a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

A Favor 69.0 58.0 62.9 64.4 

Contra 20.7 33.0 34.7 31.7 

Não sabe 10.3 9.0 2.4 3.9 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=9.394, d.f.=2, p=0.009 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=20.158, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 59 – Atitudes. «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», segundo o sexo (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

A Favor 56.0 61.7 65.7 63.4 

Contra 34.1 29.9 30.5 33.0 

Não sabe 9.9 8.4 3.9 3.6 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=13.576, d.f.=2, p=0.001 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 X 2=12.142, d.f.=2, p=0.002 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 60 – Atitudes. «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», segundo o grupo etário (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

A Favor 60.3 54.4 63.9 65.9 64.2 61.8 

Contra 30.4 34.4 30.3 28.1 35.2 34.4 

Não sabe 9.3 11.1 5.8 6.0 0.6 3.9 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=17.913, d.f.=4, p=0.001 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: X 2=32.651, d.f.=2, p=0.000 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 61 – Atitudes. «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», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

A Favor 57.6 61.7 64.3 66.2 62.2 53.1 

Contra 32.5 30.5 35.7 29.7 34.9 43.8 

Não sabe 9.9 7.8 0.0 4.1 2.9 3.1 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não significativo 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=19.487, d.f.=2, p=0.000 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: X 2=7.545, d.f.=2, p=0.023 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

Em relação a proibir a venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho, em ambos 
os anos de inquirição quem mais declara estar de acordo com esta medida restritiva 
de acesso ao álcool são os respondentes do sexo feminino, pertencentes ao grupo 
etário mais velho e os trabalhadores ou desempregados. Em 2010 destacou-se 
também a concordância declarada dos não consumidores recentes de álcool. 

Considerando as diferenças entre 2010 e 2014, verifica-se um aumento na posição 
favorável junto dos consumidores e dos respondentes do sexo masculino. Acrescente-
se que a discordância diminuiu em qualquer um dos grupos etários (resultados 
significativos) (Quadros 62 a 65). 

 
Quadro 62 – Atitudes. «Proibir a venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho»,                                                           

segundo a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

A Favor 69.0 58.0 75.2 75.4 

Contra 20.7 33.0 18.4 17.1 

Não sabe 10.3 9.0 6.4 7.4 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=61.725, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 63 – Atitudes. «Proibir a venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho»,                                          

segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

A Favor 56.0 61.7 73.0 76.7 

Contra 34.1 29.9 20.0 15.8 

Não sabe 9.9 8.4 7.0 7.5 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=24.355, d.f.=2, p=0.000 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 X 2=33.343, d.f.=2, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 64 – Atitudes. «Proibir a venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho»,                                           

segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

A Favor 60.3 54.4 63.9 75.5 73.5 77.5 

Contra 30.4 34.4 30.3 15.9 18.0 18.6 

Não sabe 9.3 11.1 5.8 8.6 8.5 3.9 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: X 2=23.773, d.f.=2, p=0.000 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: X 2=26.054, d.f.=2, p=0.000 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.445, d.f.=2, p=0.005 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 65 – Atitudes. «Proibir a venda de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho»,                                           

segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

A Favor 57.6 61.7 64.3 73.4 78.8 78.1 

Contra 32.5 30.5 35.7 17.5 17.0 18.8 

Não sabe 9.9 7.8 0.0 9.1 4.2 3.1 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não significativo 
estudante – teste entre 2010 e 2014: X 2=39.966, d.f.=2, p=0.000 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: X 2=20.098, d.f.=2, p=0.000 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Em relação a proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de 
eventos desportivos, em ambos os anos de inquirição quem mais declara ser favorável 
a esta medida legislativa são os respondentes não consumidores de bebidas 
alcoólicas e do sexo feminino. Em 2010, destacou-se também a concordância dos 
respondentes com idades entre os 20 e os 24 anos, enquanto em 2014 destacam-se os 
respondentes mais novos. 

Os resultados significativos, encontrados para esta medida, dizem respeito ao sexo, 
considerando a amostra de 2014. 

De 2010 para 2014, aumentou a percentagem de não consumidores que se 
declararam contra, tendo-se verificado o mesmo em qualquer um dos sexos (Quadros 
66 a 69). 
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Quadro 66 – Atitudes. «Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de eventos desportivos 

(futebol, corridas,…)», segundo a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

A Favor 34.5 28.4 30.7 26.1 

Contra 54.0 62.3 63.0 65.1 

Não sabe 11.5 9.4 6.3 8.8 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 67 – Atitudes. «Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de eventos desportivos 

(futebol, corridas,…)», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

A Favor 26.8 30.9 23.3 28.7 

Contra 64.7 58.6 70.3 61.6 

Não sabe 8.5 10.6 6.4 9.7 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=8.010, d.f.=2, p=0.018 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 68 – Atitudes. «Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de eventos desportivos 

(futebol, corridas,…)», segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

A Favor 28.4 30.9 28.2 28.7 26.3 24.2 

Contra 61.5 61.5 60.2 62.8 65.5 66.9 

Não sabe 10.1 7.6 11.7 8.5 8.2 8.8 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 69 – Atitudes. «Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de eventos desportivos 

(futebol, corridas,…)», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

A Favor 29.9 25.8 50.0 28.2 24.0 21.9 

Contra 61.8 61.3 50.0 63.9 67.4 59.4 

Não sabe 8.3 12.9 0.0 7.9 8.6 18.8 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não significativo 
estudante – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Por fim, relativamente à proibição da promoção ou patrocínio da realização de 
concertos e/ou festivais de música, verifica-se apenas uma tendência geral comum 
aos dois anos de inquirição: quem mais declara concordar com esta medida 
legislativa são os respondentes não consumidores recentes de álcool. 

De resto, em 2010 destacam-se os respondentes mais velhos e os desempregados, 
enquanto que quatro anos depois destaca-se a concordância declarada dos 
respondentes do sexo feminino, com idade inferior a 20 anos, e de estudantes ou 
trabalhadores. 

Apenas se verificaram resultados significativos em 2010, considerando as prevalências 
de consumo: os consumidores manifestam-se, predominantemente, contra. Entre 2010 
e 2014, verificou-se menor percentagem de não consumidores e de respondentes mais 
velhos a favor desta medida (resultados significativos) (Quadros 70 a 73). 

 
Quadro 70 – Atitudes. «Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de concertos e/ou festivais 

de música», segundo a situação face ao consumo de álcool (12M): 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

A Favor 24.1 13.7 16.7 11.6 

Contra 59.8 78.8 76.2 80.9 

Não sabe 16.1 7.5 7.1 7.5 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: X 2=16.531, d.f.=2, p=0.000 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=7.271, d.f.=2, p=0.026 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 71 – Atitudes. «Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de concertos e/ou festivais 

de música», segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

A Favor 14.4 15.0 10.3 13.4 

Contra 78.8 75.3 83.9 78.2 

Não sabe 6.7 9.7 5.8 8.4 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014 teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 72 – Atitudes. «Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de concertos e/ou festivais 

de música», segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

A Favor 15.4 11.5 18.8 15.4 9.1 11.2 

Contra 76.2 80.9 72.6 76.9 83.3 81.9 

Não sabe 8.4 7.6 8.7 7.7 7.5 6.9 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: X 2=6.331, d.f.=2, p=0.042 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 73 – Atitudes. «Proibir a indústria do álcool de promover ou patrocinar a realização de concertos e/ou festivais 

de música», segundo a situação profissional: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

estudante trabalhador desempregado estudante trabalhador desempregado 

A Favor 14.1 16.0 21.4 12.5 12.2 9.4 

Contra 77.9 74.6 71.4 80.5 80.1 75.0 

Não sabe 8.0 9.4 7.1 7.0 7.7 15.6 

2010 – teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre as três situações profissionais: teste qui-quadrado não válido 
estudante – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
trabalhador – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
desempregado – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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As figuras seguintes (51 a 55) apresentam em síntese os resultados até aqui descritos – e 
que se revelaram significativos – considerando as questões associadas a crenças, 
perceções e atitudes, cruzadas com as principais variáveis sociodemográficas. 

 
Fig. 51 – Síntese dos resultados significativos.                                                                                                            

Perceções sociais segundo as prevalências do consumo de álcool e grupos etários: 2010 e 2014 

 
* 19 anos ou menos, 20-24 anos, 25 anos ou mais 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Fig. 52 – Síntese dos resultados significativos. Crenças segundo as prevalências do consumo de álcool, sexo, 

idade e profissão: 2010 e 2014 

 
* 19 anos ou menos, 20-24 anos, 25 anos ou mais 
** estudante, a trabalhar, desempregado 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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de álcool 
(últimos 12 
meses) que 
concordam 

com a 
afirmação. A 

concordância 
parece diminuir 

conforme 
aumenta a 

idade* 

«O consumo 
de álcool faz 

menos mal do 
que o 

consumo de 
tabaco» 

2014 

o grupo masculino 
e os estudantes**  

concordam com a 
afirmação. A 

concordância 
parece  diminuir 

conforme aumenta 
a idade* 

«O consumo 
de álcool faz 

menos mal do 
que o 

consumo de 
haxixe ou 
charros» 

2014 

são mais os 
inquiridos 

estudantes** que 
concordam com 
a afirmação. A 
concordância 

parece diminuir 
conforme 

aumenta a idade* 

«O consumo 
de álcool faz 

menos mal do 
que o 

consumo de 
ecstasy ou 

anfetaminas» 

2014 

A concordância 
parece diminuir 

conforme 
aumenta a 

idade* 
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Fig. 53 – Síntese dos resultados significativos. Crenças segundo as prevalências do consumo de álcool, 

grupos etários e profissão: 2010 e 2014 

 
* 19 anos ou menos, 20-24 anos, 25 anos ou mais 
** estudante, a trabalhar, desempregado 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Fig. 54 – Síntese dos resultados significativos. Crenças segundo o sexo e os grupos etários: 2010 e 2014 

 
* 19 anos ou menos, 20-24 anos, 25 anos ou mais 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
  

«O consumo de 
pequenas quantidades 
de bebidas alcoólicas 

de vez em quando, 
não faz mal aos 
adolescentes» 

2010 

são mais os 
consumidores de 
álcool (últimos 12 

meses) que 
concordam com a 

afirmação. A 
concordância 

também  tende a 
diminuir conforme 
aumenta a idade*. 

«O consumo de 
pequenas quantidades 
de bebidas alcoólicas 

de vez em quando, 
não faz mal aos 
adolescentes» 

2014 

são mais os 
estudantes** que 
concordam com 
a afirmação. A 
concordância 

também  tende a 
diminuir conforme 

aumenta a 
idade*. 

«Conduzir um 
pouco 

embriagado é 
perigoso» 

2010 

são mais os 
respondentes do 

sexo masculino que 
discordam da 

afirmação.  

«O tratamento do 
alcoolismo é fácil» 

2010 

são mais os 
respondentes do 

sexo masculino que 
concordam com a 

afirmação.  

«Para deixar 
de ser 

alcoólico 
basta ter força 

de vontade, 
não é preciso 
tratamento» 

2010 

são mais os 
respondentes do 

sexo masculino que 
concordam com a 

afirmação.  

«O tratamento do 
alcoolismo é fácil» 

2014 

são mais os 
respondentes do 

sexo masculino que 
concordam com a 

afirmação.  

«Para deixar 
de ser 

alcoólico 
basta ter força 

de vontade, 
não é preciso 
tratamento» 

2014 

são mais os 
respondentes do 

sexo masculino que 
concordam com a 

afirmação. A 
concordância 

também  tende a 
diminuir conforme 
aumenta a idade*. 
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Fig. 55 – Síntese dos resultados significativos.  Crenças segundo as prevalências do consumo de álcool, sexo, 

grupos etários e profissão: 2010 e 2014 

 
* 19 anos ou menos, 20-24 anos, 25 anos ou mais 
** estudante, a trabalhar, desempregado 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

«A idade legal 
para o consumo 

de todas as 
bebidas 

alcoólicas 
passar dos 16 

para os 18 anos 
de idade» 

2010 

são mais os 
consumidores de 
álcool (últimos 12 

meses), e também os 
respondentes 

estudantes**  contra 
a afirmação. A ideia 
de ser a favor tende 

a aumentar 
conforme aumenta a 

idade*. 

«Proibir a indústria 
do álcool de 
promover ou 
patrocinar a 

realização de 
concertos e/ou 

festivais de 
música» 

2010 

são mais os 
consumidores de 
álcool (últimos 12 
meses contra a 

afirmação.  

«A idade legal 
para o consumo 

de todas as 
bebidas 

alcoólicas passar 
dos 16 para os 18 
anos de idade» 

2014 

são mais os 
respondentes 

estudantes**  contra a 
afirmação. A ideia de 

ser a favor tende a 
aumentar conforme 
aumenta a idade*. 

«Baixar de 0.5 para 
0.2 g/l o grau de 

alcoolémia 
permitido para os 
condutores com 

carta de condução 
há menos de 3 

anos» 

2014 

são mais os inquiridos 
com 20 anos de idade 

ou mais*, contra a 
afirmação. 

«Proibir a indústria do 
álcool de promover ou 

patrocinar a 
realização de eventos 
desportivos (futebol, 

corridas,…)» 

2014 

é mais o grupo 
masculino que se 

manifesta contra a 
afirmação.  
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III - Cruzamento das associações de palavras 

Os quadros seguintes apresentam os cruzamentos das questões abertas com as 
algumas das principais variáveis sociodemográficas – sexo, idade e situação 
face ao consumo recente de álcool. 
Estes permitem identificar tendências comuns e divergentes entre 2010 e 2014. 

 

Em relação a descontrair, verifica-se que as únicas tendências comuns aos dois anos 
de inquirição é serem os respondentes com idades compreendidas entre os 20 e os 24 
anos quem mais faz a associação a «relaxar», enquanto que se verifica que não varia 
em função da situação face ao consumo recente de bebidas alcoólicas. 

É de salientar que, entre 2010 e 2014, as associações relativas a «substâncias» 
diminuíram no grupo dos consumidores, para qualquer um dos sexos, e qualquer um 
dos grupos etários, resultados que são estatisticamente significativos (Quadros 74 a 76 
e Figura 56). 

 
Quadro 74 – «Descontrair» (primeira associação), segundo a situação face ao consumo de álcool:                  

2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Relaxar 40.9 36.5 46.2 46.7 

Atividades ar livre 19.7 22.0 21.2 21.6 

Música 21.2 17.6 19.2 19.4 

Diversão 18.2 14.7 10.6 10.5 

Substâncias 0.0 9.2 2.9 1.9 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=46.965, d.f.=4, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 75 – «Descontrair» (primeira associação), segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Relaxar 35.6 38.0 51.0 44.1 

Atividades ar livre 17.6 25.2 19.4 22.7 

Música 18.6 17.4 17.4 20.5 

Diversão 16.1 14.1 10.1 10.7 

Substâncias 12.1 5.3 2.1 2.0 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=15.382, d.f.=1, p=0.004 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=33.663, d.f.=4, p=0.000 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: X 2=13.127, d.f.=4, p=0.011 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 76 – «Descontrair» (primeira associação), segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Relaxar 34.5 38.9 37.4 45.4 51.5 42.5 

Ativ. ar livre 21.3 23.8 19.0 17.2 23.5 25.7 

Música 22.0 16.3 15.3 24.5 15.8 15.9 

Diversão 14.3 11.9 20.9 11.3 6.9 13.6 

Substâncias 8.0 9.1 7.4 1.5 2.3 2.3 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=20.743, d.f.=8, p=0.008 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: X 2=21.337, d.f.=4, p=0.000 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: X 2=18.439, d.f.=4, p=0.001 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: X 2=10.565, d.f.=2, p=0.032 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
Fig. 56 – Interpretação de resultados significativos para «Descontrair»                                                              

segundo o sexo e os grupos etários: 2010 e 2014 

 
Nota: Na variável “descontrair” consideraram-se as seguintes categorias: relaxar, atividades ao ar livre,  

música, diversão e substâncias. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

 

2014 
relaxar tem o maior 

destaque em qualquer 
uma das classes etárias 

 
aumenta a tendência 

para referir termos 
incluídos na categoria 
atividades ao ar livre, 
conforme aumenta a 

idade 

2010 

 
maior tendência para 

referir termos incluídos na 
categoria substâncias, 

por parte do sexo 
masculino 
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Relativamente à associação de palavras que teve álcool como estímulo, verifica-se 
em ambas as amostras que quem mais faz a associação a «substâncias» (a categoria 
mais expressiva) são sobretudo os respondentes do sexo masculino e também os 
consumidores recentes de bebidas alcoólicas, sendo estes resultados estatisticamente 
significativos. Relativamente à idade, nesta associação destacam-se os respondentes 
mais velhos (25 anos ou mais) em 2010, e os de 20-24 anos, em 2014. 

Entre os que associam o álcool a conotações negativas, em ambos os anos de 
inquirição destacam-se os respondentes do sexo feminino. Por outro lado, os não 
consumidores fizeram muito mais essa associação do que os consumidores recentes 
de álcool em 2010. 

Comparando com 2010, em 2014 merece destaque a diminuição das respostas 
associadas a «substâncias» e a «bebedeiras», sucedendo o oposto com as 
associações a «ocasiões/locais» e «conotações negativas», no grupo de consumidores 
e no sexo masculino. Refira-se que o grupo etário dos mais jovens apresentou em 2014 
uma diminuição na associação a «bebedeiras», sendo estes resultados 
estatisticamente significativos (Quadros 77 a 79 e Figura 57). 

 
Quadro 77 – «Álcool» (primeira associação), por situação face ao consumo de álcool: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Substâncias 23.9 47.5 27.2 38.1 

Ocasiões/Locais 11.9 19.8 28.3 24.3 

Conot. Negativas 47.8 14.5 30.4 22.6 

Bebedeiras 16.4 18.1 14.1 15.0 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: X 2=45.904, d.f.=3, p=0.000 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=8.211, d.f.=3, p=0.042 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=20.664, d.f.=3, p=0.000 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 78 – «Álcool» (primeira associação), segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Substâncias 56.5 35.2 49.4 29.9 

Ocasiões/Locais 13.8 23.3 17.1 28.9 

Conot. Negativas 12.0 23.3 19.6 25.8 

Bebedeiras 17.7 18.2 13.9 15.4 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=33.583, d.f.=3, p=0.000 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=28.216, d.f.=3, p=0.000 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: X 2=8.270, d.f.=3, p=0.041 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 79 – «Álcool» (primeira associação), segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Substâncias 44.2 42.6 50.4 32.7 40.9 37.9 

Ocasiões/Locais 20.4 21.5 13.4 26.3 25.0 22.0 

Conot. Negat. 16.2 16.3 24.4 26.6 20.7 22.6 

Bebedeiras 19.2 19.6 11.8 14.5 13.4 17.5 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: X 2=21.337, d.f.=4, p=0.000 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
 

Fig. 57 – Interpretação de resultados significativos para «Álcool»                                                                       
segundo o consumo de álcool nos últimos 12 meses e o sexo: 2010 e 2014 

 
Nota: Na variável “álcool” consideraram-se as seguintes categorias: substâncias, ocasiões/ locais, bebedeiras  
e conotações negativas. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
 
Em relação à associação a bebedeiras, verifica-se em ambos os anos de inquirição 
que quem mais faz a associação a conotações negativas são os respondentes do 
sexo feminino e também os não consumidores recentes de álcool. Em relação à 
idade, verificam-se tendências opostas: em 2010, foram os mais velhos quem mais 
associou o álcool a elementos negativos, enquanto em 2014 foram os mais novos. 

Quanto à associação a elementos positivos, quem mais o fez em ambos os anos de 
inquirição foram os respondentes do sexo masculino e consumidores recentes de 
bebidas alcoólicas. Os resultados revelaram-se estatisticamente significativos, 
considerando 2010, na situação face ao consumo, ou seja, as referências a 
«ocasiões/locais», «conotações positivas» e «sociabilidade» foram feitas sobretudo pelo 
grupo de consumidores nesse ano de inquirição. 

Entre 2010 e 2014, verificou-se um aumento no valor percentual de consumidores a 
fazerem a primeira associação no domínio da «sociabilidade» (Quadros 80 a 82 e 
Figura 58). 
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incluídas na 
categoria 

substâncias 
surgem mais 

associadas ao 
sexo masculino, 

e as incluídas 
em ocasiões/ 

locais e 
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2014 2010 
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Quadro 80 – «Bebedeiras» (primeira associação), segundo a situação face ao consumo de álcool:                   

2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Conot. Negativas 84.3 55.1 63.5 54.4 

Ocasiões/Locais 5.9 22.3 24.7 21.2 

Conot. Positivas 2.0 12.3 4.7 11.4 

Sociabilidade 7.8 10.3 7.1 12.9 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: X 2=17.504, d.f.=3, p=0.001 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 81 – «Bebedeiras» (primeira associação), segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Conot. Negativas 54.9 60.0 51.4 58.1 

Ocasiões/Locais 21.3 20.3 24.3 20.2 

Conot. Positivas 13.5 9.7 12.2 9.6 

Sociabilidade 10.2 10.0 12.2 12.1 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 82– «Bebedeiras» (primeira associação), segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Conot. Negat. 59.0 51.3 65.3 59.2 54.6 51.3 

Ocasiões/Locais 19.7 25.9 15.7 22.7 21.5 20.3 

Conot. Positivas 12.7 10.1 12.4 8.6 10.2 13.9 

Sociabilidade 8.7 12.7 6.6 9.4 13.7 14.6 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Fig. 58 – Interpretação de resultados significativos para «Bebedeiras»                                                                

segundo o consumo de álcool nos últimos 12 meses: 2010 

 
Nota: Na variável “bebedeiras” consideraram-se as seguintes categorias: ocasiões/ locais,  
conotações negativas, conotações positivas e sociabilidade. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

No que concerne aos alcoólicos, a tendência comum mais relevante aos dois anos de 
inquirição é serem os respondentes mais velhos quem mais os associa a coisas 
negativas, além da associação a «vício» aumentar com a idade. Em relação ao sexo, 
verificam-se tendências opostas para «conotações negativas»: em 2010 quem mais fez 
esta associação foram os respondentes do sexo masculino, e em 2014 são os do sexo 
feminino. Relativamente à situação face ao consumo, verifica-se que os consumidores 
recentes de álcool associam mais os alcoólicos a termos com conotações negativas 
do que os não consumidores, sobretudo em 2014. 

Acrescente-se que, desta feita, nenhum dos resultados se revelou estatisticamente 
significativo. 

Entre 2010 e 2014, observou-se que aumentou a percentagem de termos com 
«conotações negativas», e por outro lado que diminuiu a associação a «vício», 
«tratamento» e «bêbedos», junto do grupo de consumidores e do sexo feminino, sendo 
estes resultados estatisticamente significativos (Quadros 83 a 85). 

 
 

Quadro 83 -  «Alcoólicos» (primeira associação), segundo a situação face ao consumo de álcool:                             
2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Conot. Negativas 55.6 56.3 60.9 66.8 

Vício 17.5 20.3 18.5 13.9 

Tratamento 22.2 18.6 16.3 15.0 

Bêbedos 4.8 4.8 4.3 4.2 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=15.325, d.f.=3, p=0.002 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
 

2010 
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Quadro 84 – «Alcoólicos» (primeira associação), segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Conot. Negativas 58.4 54.4 63.0 67.6 

Vício 21.9 18.3 14.6 14.5 

Tratamento 16.8 20.8 16.5 14.5 

Bêbedos 2.9 6.5 5.9 3.4 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: X 2=16.597, d.f.=3, p=0.001 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 85 – «Alcoólicos» (primeira associação), segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Conot. Neg. 55.1 55.5 59.5 64.8 65.6 68.1 

Vício 22.8 19.2 17.9 16.0 13.8 13.1 

Tratamento 16.5 20.5 18.5 14.0 15.2 16.9 

Bêbedos 5.5 4.8 4.2 5.1 5.4 1.9 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
 

A informação constante nos quadros seguintes apresenta os resultados de uma análise 
estatística entre o cruzamento das associações de palavras com as principais variáveis 
sociodemográficas e de prevalências e padrões de consumo, procurando deste 
modo enriquecer um pouco mais a presente análise. 

 
Quadro 86 – «Descontrair». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, padrões de 

consumo e sociodemografia:  2010 e 2014 

 2010 2014 

prevalências ao longo da vida: droga X 2=29.781, d.f.=4, p=0.000 X 2=18.704, d.f.=4, p=0.001 

prevalências nos últimos 12 meses: droga X 2=37.185, d.f.=4, p=0.000 X 2=15.417, d.f.=4, p=0.004 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “descontrair” as seguintes categorias: relaxar, atividades ar livre, música, diversão, 
substâncias. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 

Considerando as variáveis que se revelaram significativas em ambos os anos de 
inquirição, ou seja, as prevalências de consumo de droga ao longo da vida e nos 
últimos 12 meses, importa referir que se destacou a categoria «substâncias» junto dos 
consumidores de droga. 
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Quadro 87 – «Álcool». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, padrões de consumo e 

sociodemografia: 2010 e 2014 

 2010 2014 

condução e embriaguez 
(a) sem conduzir e/ou sem carta , (b) com carta e embriag. 

X 2=18.559, d.f.=3, p=0.001 X 2=8.441, d.f.=3, p=0.038 

prevalências nos últimos 12 meses: binge drinking X 2=52.732, d.f.=3, p=0.000 X 2=10.297, d.f.=3, p=0.016 

prevalências nos últimos 30 dias: binge drinking X 2=34.412, d.f.=3, p=0.000 X 2=20.846, d.f.=3, p=0.000 

prevalências ao longo da vida: droga X 2=29.901, d.f.=3, p=0.000 X 2=16.090, d.f.=3, p=0.001 

prevalências nos últimos 12 meses: droga X 2=13.409, d.f.=3, p=0.004 X 2=12.079, d.f.=3, p=0.007 

sexo X 2=33.583, d.f.=3, p=0.000 X 2=28.216, d.f.=3, p=0.000 

estado civil X 2=16.484, d.f.=3, p=0.001 X 2=9.643, d.f.=3, p=0.022 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “álcool” as seguintes categorias: substâncias, ocasiões/ locais, bebedeiras e 
conotações negativas. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 
Acerca das variáveis com resultados significativos em ambos os anos, interessa 
salientar quanto à condução e embriaguez as «conotações negativas» mais 
associadas a quem indicou «sem embriaguez e/ou sem carta», e a categoria 
«substâncias» a quem declarou já ter conduzido alguma vez (nos últimos 12 meses) em 
estado de embriaguez. 

Quanto ao padrão de binge drinking nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias, assim 
como nas prevalências de consumo de droga ao longo da vida e nos últimos 12 
meses, evidenciou-se a categoria «substâncias», nos respectivos grupos de 
consumidores destas substâncias. 

Quanto ao sexo e ao estado civil, evidenciam-se as categorias «substâncias» no grupo 
masculino e «conotações negativas» no feminino, sendo de referir as «ocasiões e 
locais» nos respondentes «solteiros». 

 
 

Quadro 88 – «Bebedeiras». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, padrões de 
consumo e sociodemografia: 2010 e 2014 

 2010 2014 

prevalências nos últimos 12 meses: cerveja X 2=15.899, d.f.=3,p=0.001 X 2=8.593, d.f.=3, p=0.035 

prevalências nos últimos 12 meses: embriaguez X 2=34.228, d.f.=3,p=0.000 X 2=17.525, d.f.=3,p=0.001 

condução e embriaguez 
(a) sem conduzir e/ou sem carta , (b) com carta e embriag. 

X 2=13.217, d.f.=3,p=0.004 X 2=14.126, d.f.=3,p=0.003 

prevalências nos últimos 12 meses: binge drinking X 2=23.757, d.f.=3,p=0.000 X 2=11.689, d.f.=3,p=0.009 

prevalências nos últimos 30 dias: binge drinking X 2=21.808, d.f.=3,p=0.000 X 2=45.171, d.f.=3,p=0.000 

prevalências ao longo da vida: droga X 2=16.503, d.f.=3,p=0.001 X 2=15.304, d.f.=3,p=0.002 

prevalências nos últimos 12 meses: droga X 2=16.641, d.f.=3,p=0.001 X 2=23.371, d.f.=3,p=0.000 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “bebedeiras” as seguintes categorias: ocasiões/ locais, conotações negativas, 
conotações positivas e sociabilidade. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quanto à palavra-estímulo «bebedeiras», verifica-se que, no que se refere às 
prevalências de consumo de cerveja nos últimos 12 meses, as conotações positivas 
estão mais associadas aos consumidores. 

No padrão de binge drinking nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias, no de 
embriaguez nos últimos 12 meses, e no consumo de droga nos últimos 12 meses, em 
2010; e no padrão de binge drinking e no de embriaguez nos últimos 12 meses, em 
2014, também se revelou que as conotações positivas estão mais associadas aos 
consumidores. 

Importa ainda referir que a «sociabilidade» nestas variáveis se destacou sobretudo 
junto dos consumidores. 

Sublinhe-se que, em 2014 quanto ao consumo de droga nos últimos 12 meses, as 
conotações positivas e a sociabilidade surgiram mais associadas aos não 
consumidores. 

Relativamente à palavra-estímulo «alcoólicos» não surgiram diferenças significativas 
em simultâneo para ambos os anos. 
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IV - Cruzamento das perguntas abertas 

Cruzaram-se as respostas às duas perguntas abertas acerca de motivações e 
consequências do consumo de álcool, de modo a permitir uma leitura mais detalhada 
dos dados recolhidos. 

Quanto aos motivos para consumir álcool, verifica-se em ambos os anos de inquirição 
que quem mais declara que os pares bebem álcool principalmente para se divertirem 
são os não consumidores de álcool nos últimos 12 meses, os respondentes do sexo 
feminino e também os pertencentes ao grupo etário mais novo (19 anos ou menos). 
Quem mais declara que os jovens bebem por prazer são os respondentes com 19 anos 
ou menos, e os que consumiram bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores à 
inquirição. Note-se que os resultados revelaram-se estatisticamente significativos em 
2010 considerando o sexo, e em ambos os anos considerando os grupos etários. 

Verifica-se que em ambos os anos aumentam com a idade as respostas que declaram 
que os motivos para consumir são do âmbito da «sociabilidade». 

Entre 2010 e 2014, destaca-se a diminuição da percentagem de associações feitas a 
«diversão», e aumentou a percentagem referente a «desinibição», no grupo dos mais 
velhos (Quadros 89 a 91 e Figura 59). 

 
 

Quadro 89 – «Motivos para consumir álcool» (primeira associação),                                                                         
segundo a situação face ao consumo de álcool: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores Consumidores não consumidores Consumidores 

Diversão 71.1 66.2 69.5 67.5 

Prazer 6.7 13.9 7.3 12.2 

Sociabilidade 13.3 10.3 14.6 11.8 

Desinibição 8.9 9.6 8.5 8.5 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não válido 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 90 – «Motivos para consumir álcool» (primeira associação), segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Diversão 64.6 68.1 64.6 69.5 

Prazer 16.8 10.3 11.2 12.0 

Sociabilidade 11.1 10.0 16.5 9.5 

Desinibição 7.4 11.5 7.7 9.0 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: X 2=8.258, d.f.=3, p=0.041 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não válido 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 91 – «Motivos para consumir álcool» (primeira associação), segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Diversão 73.5 65.0 55.6 76.9 72.9 49.2 

Prazer 15.2 10.6 14.1 13.3 9.2 12.6 

Sociabilidade 5.4 10.2 20.4 5.3 10.4 23.1 

Desinibição 5.8 14.2 9.9 4.5 7.5 15.1 

2010 – teste entre os três grupos etários: X 2=34.493, d.f.=6, p=0.000 
2014 – teste entre os três grupos etários: X 2=62.084, d.f.=6, p=0.000 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Fig. 59 – Interpretação de resultados significativos para «Motivos para consumir álcool»                                      

segundo o sexo e os grupos etários: 2010 e 2014 

 
Nota: Na variável “motivos para consumir álcool” consideraram-se as seguintes categorias: diversão, prazer,  
sociabilidade e desinibição. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 92 – «Motivos para consumir álcool». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, 

padrões de consumo e sociodemografia: 2010 e 2014 

 2010 2014 

classes etárias X 2=34.493, d.f.=6, p=0.000 X 2=62.084, d.f.=6, p=0.000 

habilitações académicas X 2=48.557, d.f.=6, p=0.000 X 2=25.272, d.f.=6, p=0.000 

situação profissional X 2=18.312, d.f.=3, p=0.000 X 2=30.266, d.f.=3, p=0.000 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “motivos para consumir álcool” as seguintes categorias: diversão, prazer, sociabilizar 
e desinibição. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

Acerca dos motivos apontados para consumir álcool, interessa indicar a 
«sociabilidade» junto dos respondentes com mais idade, com habilitações 
académicas superiores, ou daqueles que se encontravam a trabalhar à data de 
inquirição. Acrescente-se que a categoria «diversão» está associada sobretudo aos 
respondentes mais jovens. 

 
Por fim, relativamente aos problemas devido ao consumo excessivo de álcool, verifica-
se que em ambos os anos de inquirição quem mais declara que são do campo da 
doença são os respondentes não consumidores recentes de álcool e também os mais 
novos. Em relação ao sexo, em 2010 quem mais respondeu tal foram os inquiridos do 
sexo masculino, sucedendo o inverso em 2014. À semelhança do sucedido a propósito 
de «alcoólicos», também neste caso nenhum dos resultados se revelou 
estatisticamente significativo. 

Em 2010, verifica-se que as respostas no campo da «viação» aumentam com a idade.  

Entre 2010 e 2014, revelaram-se significativos os resultados no que toca ao grupo de 
não consumidores (diminuição na associação a «dependência» e aumento na 
associação a «viação» e «violência»), e ao grupo dos respondentes mais velhos 
(diminuição na associação a «dependência» e «violência», e aumento na associação 
a «doença» e viação») (Quadros 93 a 96). 

 
Quadro 93 –  «Problemas associados ao consumo excessivo de álcool» (primeira associação),                               

segundo a situação face ao consumo de álcool: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

não consumidores consumidores não consumidores consumidores 

Doença 52.5 46.0 51.1 48.5 

Dependência 32.2 24.6 15.9 20.7 

Viação 8.5 18.1 22.7 20.5 

Violência 6.8 11.4 10.2 10.4 

2010 – teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
2014 - teste entre não consumidores e consumidores: teste qui-quadrado não significativo 
não consumidores – teste entre 2010 e 2014: X 2=8.884, d.f.=3, p=0.031 
consumidores – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI  
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Quadro 94 – «Problemas associados ao consumo excessivo de álcool» (primeira associação),                      
segundo o sexo: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

sexo masculino sexo feminino sexo masculino sexo feminino 

Doença 50.3 43.2 47.9 49.2 

Dependência 22.9 27.4 19.7 20.2 

Viação 15.5 18.7 19.7 21.3 

Violência 11.3 10.7 12.6 9.2 

2010 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre sexo masculino e feminino: teste qui-quadrado não significativo 
sexo masculino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
sexo feminino – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

 
Quadro 95 – «Problemas associados ao consumo excessivo de álcool» (primeira associação),                         

segundo o grupo etário: 2010 e 2014 (%) 

 2010 2014 

19 ou menos 20-24 25 ou mais 19 ou menos 20-24 25 ou mais 

Doença 51.2 46.6 37.6 53.8 45.9 44.6 

Dependência 23.9 25.1 27.7 18.8 22.9 18.7 

Viação 16.1 17.8 18.4 17.5 19.7 26.9 

Violência 8.8 10.5 16.3 9.9 11.5 9.8 

2010 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
2014 – teste entre os três grupos etários: teste qui-quadrado não significativo 
19 anos ou menos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
20-24 anos – teste entre 2010 e 2014: teste qui-quadrado não significativo 
25 anos ou mais – teste entre 2010 e 2014: X 2=9.128, d.f.=3, p=0.028 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
 

 
Quadro 96 – «Problemas devido ao consumo excessivo de álcool». Primeira resposta/palavra referida, 

cruzada com prevalências, padrões de consumo e sociodemografia: 2010 e 2014 

 2010 2014 

prevalências nos últimos 12 meses: droga X 2=9.464, d.f.=3, p=0.024 X 2=8.493, d.f.=3, p=0.037 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “problemas devido ao consumo excessivo de consumo de álcool” as seguintes 
categorias: doença, dependência, viação/ condução e violência. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 

 

Relativamente aos problemas associados ao consumo excessivo de álcool, é de 
realçar as categorias «doença» junto dos consumidores de droga, e 
«viação/condução» junto dos não consumidores de droga (nos últimos 12 meses). 
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V – Termos mais recorrentes 

Os quadros seguintes apresentam os termos mais frequentemente citados nas quatro 
associações de palavras e agrupados por categorias. 

 
Quadro 97 – «Descontrair». Termos incluídos nas principais categorias (primeira associação):                            

2010 e 2014 (n e %) 

 
2010 2014 

termo n % termo n % 

Relaxar 

“relaxar” 
“dormir” 
“sofá” 

“cama” 
“descansar” 

108 
49 
24 
18 
18 

40.6 
18.4 
9.0 
6.8 
6.8 

“relaxar” 
“dormir” 
“sofá” 

“cama” 

174 
76 
25 
23 

46.7 
20.4 
6.7 
6.2 

Atividades ar livre 
“praia” 
“férias” 

“sol” 

103 
14 
14 

65.6 
8.9 
8.9 

“praia” 
“férias” 
“mar” 
“sol” 

84 
34 
11 
11 

48.8 
19.8 
6.4 
6.4 

Música “música” 107 82.9 “música” 132 85.1 

Diversão 
“diversão” 
“divertir” 
“festa” 
“curtir” 

36 
26 
14 
12 

33.3 
24.1 
13.0 
11.1 

“diversão” 
“divertir” 
“festa” 

31 
24 
12 

36.9 
28.6 
14.3 

Substâncias 

“álcool” 
“fumar” 

“bebida” 
“cerveja” 
“ganza” 

12 
12 
12 
9 
2 

20.0 
20.0 
20.0 
15.0 
3.3 

“álcool” 
“cerveja” 

“cannabis” 
“erva” 

4 
3 
2 
2 

25.1 
18.8 
12.5 
12.5 

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

 

 
Quadro 98 – «Álcool». Termos incluídos nas principais categorias (primeira associação): 2010 e 2014 (n e %) 

 
2010 2014 

termo n % termo n % 

Substâncias 

“cerveja” 
“vodka” 

“super bock” 
“bebida” 
“whisky” 

“caipirinha” 
“sagres” 

113 
59 
11 
11 
9 
8 
8 

40.6 
21.2 
4.0 
4.0 
3.2 
2.9 
2.9 

“cerveja” 
“vodka” 
“bebida” 
“bebidas” 

“vinho” 

107 
45 
29 
19 
10 

41.7 
17.4 
11.2 
7.3 
3.9 

Ocasiões/Locais 

“festa” 
“noite” 
“festas” 

“discotecas” 
“saídas” 

43 
26 
10 
5 
5 

36.8 
22.2 
8.5 
4.3 
4.3 

“festa” 
“festas” 
“noite” 

“discoteca” 

51 
44 
40 
5 

29.2 
25.1 
22.9 
2.9 

Bebedeiras “bebedeira” 
“bebedeiras” 

65 
37 

58.6 
33.3 

“bebedeira” 
“bebedeiras” 

65 
31 

62.0 
29.6 

Conotações Negativas 

“mau” 
“confusão” 

“desnecessário” 
“estupidez” 

“perigo” 
“vício” 

10 
5 
5 
5 
5 
5 

8.9 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 

“não” 
“mau” 

“irresponsabilidade” 
“perigo” 

“problemas” 
“estupidez” 

20 
9 
6 
6 
6 
5 

12.0 
5.4 
3.6 
3.6 
3.6 
3.0 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Quadro 99 – «Bebedeiras». Termos incluídos nas principais categorias (primeira associação):                         
2010 e 2014 (n e %) 

 
2010 2014 

termo n % termo n % 

Conotações Negativas 

“coma” 
“vomitar” 

“estupidez” 
“vómitos” 
“figuras” 
“vómito” 
“nunca” 
“mau” 

“inconsciência 
“tristeza” 

“parvoíce” 
“hospital” 

“irresponsabilidade” 
“má disposição” 

“não” 
“desgraça” 

23 
22 
16 
14 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
9 
7 
6 
6 
6 
5 

7,2 
6,9 
5,0 
4,4 
4,4 
4,1 
3,8 
3,4 
3,1 
2,8 
2,8 
2,2 
1,9 
1,9 
1,9 
1,6 

“estupidez” 
“não” 
“mau” 

“irresponsável” 
“irresponsabilidade” 

“figuras” 
“vomitar” 

“inconsciência” 
“nunca” 
“ridículo” 
“vómito” 

“problemas” 
“parvoíce” 
“tristeza” 

“vergonha” 
“acidentes” 

23 
19 
16 
14 
12 
11 
11 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
6 
5 

6.7 
5.5 
4.7 
4.1 
3.5 
3.2 
3.2 
2.6 
2.6 
2.3 
2.3 
2.0 
1.7 
1.7 
1.7 
1.5 

Ocasiões/Locais 

“festa” 
“noite” 
“festas” 

“queima” 
“rock in rio” 
“discoteca” 

“noites” 
“bairro alto” 
“faculdade” 

“férias” 
“santos” 

21 
14 
13 
8 
8 
6 
4 
3 
3 
3 
3 

18.3 
12.2 
11.3 
7.0 
7.0 
5.2 
3.5 
2.6 
2.6 
2.6 
2.6 

“festa” 
“festas” 
“noite” 

“discoteca” 
“queima” 
“saídas” 

“festivais” 
“bairro” 

“queima fitas” 
“rock in rio” 

39 
23 
14 
7 
5 
5 
4 
3 
3 
3 

29.1 
17.2 
10.4 
5.2 
3.7 
3.7 
3.0 
2.2 
2.2 
2.2 

Conotações Positivas 
“diversão” 
“alegria” 
“curtir” 

18 
6 
5 

28.6 
9.5 
7.9 

“diversão” 
“alegria” 

“divertimento” 
“animação” 

20 
7 
6 
5 

30.8 
10.8 
9.2 
7.7 

Sociabilidade “amigos” 
“convívio” 

48 
3 

85.7 
5.4 

“amigos” 
“convívio” 
“amizade” 

66 
2 
2 

87.9 
2.7 
2.7 

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

 

 
Quadro 100 – «Alcoólicos». Termos incluídos nas principais categorias (primeira associação):                           

2010 e 2014 (n e %) 

 
2010 2014 

termo n % termo n % 

Conotações Negativas 

“doença” 
“doentes” 

“problema” 
“chatos” 

“estúpidos” 
“tristes” 
“pena” 

“irresponsáveis” 
“parvos” 

“problemas” 
“triste” 

“burros” 
“mau” 

“tristeza” 

44 
40 
28 
15 
11 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 

11.8 
10.7 
7.5 
4.0 
2.9 
2.4 
2.4 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
1.9 
1.9 
1.9 

“doença” 
“doentes” 

“problemas” 
“problema” 

“chatos” 
“irresponsáveis” 

“mau” 
“doenças” 

“irresponsabilidade” 
“tristes” 

“perdidos” 
“tristeza” 

65 
46 
35 
28 
20 
15 
13 
9 
9 
9 
7 
7 

13.5 
9.5 
7.3 
5.8 
4.1 
3.1 
2.7 
1.9 
1.9 
1.9 
1.5 
1.5 

Vício 
“vício” 

“dependentes” 
“viciados” 

“dependência” 

49 
30 
25 
19 

36.8 
22.6 
18.8 
14.3 

“vício” 
“dependência” 

“viciados” 
“dependentes” 

39 
22 
19 
15 

36.8 
20.8 
17.9 
14.2 

Tratamento 
“anónimos” 

“AA” 
“ajuda” 

“tratamento” 

96 
7 
6 
5 

76.2 
5.6 
4.8 
4.0 

“anónimos” 
“ajuda” 

“tratamento” 
“reabilitação” 

82 
9 
8 
6 

73.9 
8.1 
7.2 
5.4 

Bêbedos “bêbedos” 
“bebedeira” 

22 
4 

68.8 
12.5 

“bêbedos” 
“bebedeira” 
“bebedeiras” 

24 
3 
3 

77.4 
9.7 
9.7 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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Os dois quadros seguintes apresentam os termos mais frequentemente citados nas 
perguntas abertas e agrupados por categorias. 

 

 
Quadro 101 – «Motivos para consumir álcool». Termos incluídos nas principais categorias                           

(primeira associação): 2010 e 2014 (n e %) 

 
2010 2014 

termo n % termo n % 

Diversão 

“diversão” 
“divertir” 

“divertirem” 
“curtir” 

“divertimento” 

190 
178 
21 
11 
9 

44.9 
42.1 
5.0 
2.6 
2.1 

“diversão” 
“divertir” 

“divertirem” 
“divertimento” 

“festejar” 

254 
183 
18 
6 
5 

53.4 
38.4 
3.8 
1.3 
1.1 

Prazer 
“gosto” 
“prazer” 

“fixe” 

39 
20 
5 

45.9 
23.5 
5.9 

“gosto” 
“gostam” 
“prazer” 

36 
16 
6 

43.9 
19.5 
7.3 

Sociabilidade 
“socializar” 

“social” 
“convívio” 

21 
16 
13 

31.3 
23.9 
19.4 

“socializar” 
“convívio” 
“conviver” 

“social” 

37 
20 
6 
6 

43.5 
23.6 
7.1 
7.1 

Desinibição 
“desinibir” 

“desinibição” 
“desinibirem” 

43 
11 
3 

70.5 
18.0 
4.9 

“desinibir” 
“desinibição” 

33 
14 

55.0 
23.3 

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

 

 
Quadro 102 – «Problemas devido ao consumo excessivo de álcool».                                                                   

Termos incluídos nas principais categorias (primeira associação): 2010 e 2014 (n e %) 

 2010 2014 

termo n % termo n % 

Doença 

“cirrose” 
“saúde” 
“fígado” 
“coma” 

“doença” 

85 
51 
47 
34 
21 

27.8 
16.7 
15.4 
11.1 
6.9 

“saúde” 
“cirrose” 
“fígado” 

“doenças” 
“doença” 
“coma” 

60 
54 
52 
48 
40 
33 

17.5 
15.7 
15.2 
14.0 
11.7 
9.6 

Dependência 
“vício” 

“dependência” 
“alcoolismo” 

69 
60 
29 

41.6 
36.1 
17.5 

“vício” 
“dependência” 

“alcoolismo” 

71 
37 
18 

50.4 
26.2 
12.8 

Viação 
“acidentes” 
“condução” 

“acidentes viação” 

96 
7 
3 

85.0 
6.2 
2.7 

“acidentes” 
“condução” 
“acidente” 

122 
9 
8 

83.6 
6.2 
5.5 

Violência 
“violência” 

“agressividade” 
“confusão” 

41 
7 
6 

56.9 
9.7 
8.3 

“violência” 
“agressividade” 

“agressão” 

45 
8 
4 

61.7 
11.0 
5.5 

Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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VII – Questionário 2010 
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VIII - Questionário 2014 
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IX – Resultados do teste do Qui-quadrado 
 

Apresenta-se os teste do Qui-Quadrado tendo em consideração a primeira 
resposta/palavra referida nas associações de palavras e questões abertas, cruzada 
com prevalências de consumo / consumo nocivo e sociodemografia 

 
«Descontrair». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, padrões de consumo e 

sociodemografia:  2010 e 2014 

  2010 2014 

tip
os

 d
e 

b
eb

id
a

s prevalências nos últimos 12 meses: cerveja X 2=18.153, d.f.=4, p=0.001 não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: vinho X 2=10.333, d.f.=4, p=0.035 não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas simples X 2=10.411, d.f.=4, p=0.034 não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas misturadas não significativo não significativo 

em
b

ria
g.

 

prevalências nos últimos 12 meses: embriaguez X 2=18.699, d.f.=4, p=0.001 não significativo 

condução e embriaguez 
(a) sem conduzir e/ou sem carta , (b) com carta e embriag. 

X 2=12.649, d.f.=4, p=0.013 não significativo 

b
in

ge
 

d
rin

ki
ng

 

prevalências nos últimos 12 meses: binge drinking X 2=22.905, d.f.=4, p=0.000 não significativo 

prevalências nos últimos 30 dias: binge drinking X 2=30.577, d.f.=4, p=0.000 não significativo 

á
lc

oo
l 

prevalências nos últimos 12 meses: álcool não significativo não significativo 

d
ro

ga
 prevalências ao longo da vida: droga X 2=29.781, d.f.=4, p=0.000 X 2=18.704, d.f.=4, p=0.001 

prevalências nos últimos 12 meses: droga X 2=37.185, d.f.=4, p=0.000 X 2=15.417, d.f.=4, p=0.004 

so
ci

o 
d

em
og

ra
fic

os
 

palco do Rock in Rio não significativo não válido 

classes etárias não significativo X 2=20.743, d.f.=8, p=0.008 

sexo X 2=15.382, d.f.=4, p=0.004 não significativo 

estado civil não significativo não válido 

habilitações académicas não significativo X 2=16.912, d.f.=8, p=0.031 

região geográfica (NUT II) não válido não válido 

situação profissional X 2=13.928, d.f.=4, p=0.008 não significativo 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “descontrair” as seguintes categorias: relaxar, atividades ar livre, música, diversão, 
substâncias. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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«Álcool». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, padrões de consumo e 

sociodemografia:  2010 e 2014 

  2010 2014 

tip
os

 d
e 

b
eb

id
a

s prevalências nos últimos 12 meses: cerveja X 2=40.875, d.f.=3, p=0.000 não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: vinho X 2=16.691, d.f.=3, p=0.001 não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas simples X 2=43.521, d.f.=3, p=0.000 não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas misturadas X 2=13.039, d.f.=3, p=0.005 não significativo 

em
b

ria
g.

 

prevalências nos últimos 12 meses: embriaguez X 2=43.660, d.f.=3, p=0.000 não significativo 

condução e embriaguez 
(a) sem conduzir e/ou sem carta , (b) com carta e embriag. 

X 2=18.559, d.f.=3, p=0.001 X 2=8.441, d.f.=3, p=0.038 

b
in

ge
 

d
rin

ki
ng

 

prevalências nos últimos 12 meses: binge drinking X 2=52.732, d.f.=3, p=0.000 X 2=10.297, d.f.=3, p=0.016 

prevalências nos últimos 30 dias: binge drinking X 2=34.412, d.f.=3, p=0.000 X 2=20.846, d.f.=3, p=0.000 

á
lc

oo
l 

prevalências nos últimos 12 meses: álcool X 2=45.904, d.f.=3, p=0.000 não significativo 

d
ro

ga
 prevalências ao longo da vida: droga X 2=29.901, d.f.=3, p=0.000 X 2=16.090, d.f.=3, p=0.001 

prevalências nos últimos 12 meses: droga X 2=13.409, d.f.=3, p=0.004 X 2=12.079, d.f.=3, p=0.007 

so
ci

o 
d

em
og

ra
fic

os
 

palco do Rock in Rio não válido não válido 

classes etárias não significativo não significativo 

sexo X 2=33.583, d.f.=3, p=0.000 X 2=28.216, d.f.=3, p=0.000 

estado civil X 2=16.484, d.f.=3, p=0.001 X 2=9.643, d.f.=3, p=0.022 

habilitações académicas não significativo X 2=13.990, d.f.=6, p=0.030 

região geográfica (NUT II) não válido não válido 

situação profissional X 2=8.240, d.f.=3, p=0.041 não significativo 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “álcool” as seguintes categorias: substâncias, ocasiões/ locais, bebedeiras e conotações 
negativas. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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«Bebedeiras». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, padrões de consumo e 

sociodemografia: 2010 e 2014 

  2010 2014 

tip
os

 d
e 

b
eb

id
a

s prevalências nos últimos 12 meses: cerveja X 2=15.899, d.f.=3,p=0.001 X 2=8.593, d.f.=3, p=0.035 

prevalências nos últimos 12 meses: vinho não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas simples X 2=14.694, d.f.=3,p=0.002 não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas misturadas X 2=19.892, d.f.=3,p=0.000 não significativo 

em
b

ria
g.

 

prevalências nos últimos 12 meses: embriaguez X 2=34.228, d.f.=3,p=0.000 X 2=17.525, d.f.=3,p=0.001 

condução e embriaguez 
(a) sem conduzir e/ou sem carta , (b) com carta e embriag. 

X 2=13.217, d.f.=3,p=0.004 X 2=14.126, d.f.=3,p=0.003 

b
in

ge
 

d
rin

ki
ng

 

prevalências nos últimos 12 meses: binge drinking X 2=23.757, d.f.=3,p=0.000 X 2=11.689, d.f.=3,p=0.009 

prevalências nos últimos 30 dias: binge drinking X 2=21.808, d.f.=3,p=0.000 X 2=45.171, d.f.=3,p=0.000 

á
lc

oo
l 

prevalências nos últimos 12 meses: álcool X 2=17.504, d.f.=3,p=0.001 não significativo 

d
ro

ga
 prevalências ao longo da vida: droga X 2=16.503, d.f.=3,p=0.001 X 2=15.304, d.f.=3,p=0.002 

prevalências nos últimos 12 meses: droga X 2=16.641, d.f.=3,p=0.001 X 2=23.371, d.f.=3,p=0.000 

so
ci

o 
d

em
og

ra
fic

os
 

palco do Rock in Rio não válido não válido 

classes etárias não significativo não significativo 

sexo não significativo não significativo 

estado civil não válido não válido 

habilitações académicas não significativo X 2=16.986, d.f.=6,p=0.009 

região geográfica (NUT II) não válido não válido 

situação profissional não significativo não significativo 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “bebedeiras” as seguintes categorias: ocasiões/ locais, conotações negativas, 
conotações positivas e sociabilidade. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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«Alcoólicos». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, padrões de consumo e 

sociodemografia: 2010 e 2014 

  2010 2014 

tip
os

 d
e 

b
eb

id
a

s prevalências nos últimos 12 meses: cerveja não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: vinho não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas simples não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas misturadas X 2=10.208, d.f.=3,p=0.017 não significativo 

em
b

ria
g.

 

prevalências nos últimos 12 meses: embriaguez não significativo não significativo 

condução e embriaguez 
(a) sem conduzir e/ou sem carta , (b) com carta e embriag. 

não significativo não significativo 

b
in

ge
 

d
rin

ki
ng

 

prevalências nos últimos 12 meses: binge drinking não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 30 dias: binge drinking não significativo não significativo 

á
lc

oo
l 

prevalências nos últimos 12 meses: álcool não significativo não significativo 

d
ro

ga
 prevalências ao longo da vida: droga não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: droga não significativo não significativo 

so
ci

o 
d

em
og

ra
fic

os
 

palco do Rock in Rio não significativo não válido 

classes etárias não significativo não significativo 

sexo não significativo não significativo 

estado civil não significativo não significativo 

habilitações académicas não significativo não significativo 

região geográfica (NUT II) não válido não válido 

situação profissional não significativo não significativo 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “bebedeiras” as seguintes categorias: conotações negativas, dependência, tratamento e 
bêbedos. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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«Motivos para consumir álcool». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com prevalências, padrões de 

consumo e sociodemografia: 2010 e 2014 

  2010 2014 

tip
os

 d
e 

b
eb

id
a

s prevalências nos últimos 12 meses: cerveja não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: vinho não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas simples não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas misturadas não significativo não significativo 

em
b

ria
g.

 

prevalências nos últimos 12 meses: embriaguez não significativo não significativo 

condução e embriaguez 
(a) sem conduzir e/ou sem carta , (b) com carta e embriag. 

X 2=10.187, d.f.=3, p=0.017 não significativo 

b
in

ge
 

d
rin

ki
ng

 

prevalências nos últimos 12 meses: binge drinking não significativo X 2=9.306, d.f.=3, p=0.025 

prevalências nos últimos 30 dias: binge drinking não significativo não significativo 

á
lc

oo
l 

prevalências nos últimos 12 meses: álcool não válido não significativo 

d
ro

ga
 prevalências ao longo da vida: droga não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: droga não significativo não significativo 

so
ci

o 
d

em
og

ra
fic

os
 

palco do Rock in Rio não válido não válido 

classes etárias X 2=34.493, d.f.=6, p=0.000 X 2=62.084, d.f.=6, p=0.000 

sexo X 2=8.258, d.f.=3, p=0.041 não significativo 

estado civil não válido não válido 

habilitações académicas X 2=48.557, d.f.=6, p=0.000 X 2=25.272, d.f.=6, p=0.000 

região geográfica (NUT II) não válido não válido 

situação profissional X 2=18.312, d.f.=3, p=0.000 X 2=30.266, d.f.=3, p=0.000 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “motivos para consumir álcool” as seguintes categorias: diversão, prazer, sociabilizar e 
desinibição. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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«Problemas devido ao consumo excessivo de álcool». Primeira resposta/palavra referida, cruzada com 

prevalências, padrões de consumo e sociodemografia: 2010 e 2014 

  2010 2014 

tip
os

 d
e 

b
eb

id
a

s prevalências nos últimos 12 meses: cerveja não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: vinho não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas simples não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: destiladas misturadas não significativo não significativo 

em
b

ria
g.

 

prevalências nos últimos 12 meses: embriaguez não significativo não significativo 

condução e embriaguez 
(a) sem conduzir e/ou sem carta , (b) com carta e embriag. 

não significativo não significativo 

b
in

ge
 

d
rin

ki
ng

 

prevalências nos últimos 12 meses: binge drinking não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 30 dias: binge drinking não significativo não significativo 

á
lc

oo
l 

prevalências nos últimos 12 meses: álcool não significativo não significativo 

d
ro

ga
 prevalências ao longo da vida: droga não significativo não significativo 

prevalências nos últimos 12 meses: droga X 2=9.464, d.f.=3, p=0.024 X 2=8.493, d.f.=3, p=0.037 

so
ci

o 
d

em
og

ra
fic

os
 

palco do Rock in Rio não significativo não válido 

classes etárias não significativo não significativo 

sexo não significativo não significativo 

estado civil não significativo não significativo 

habilitações académicas não significativo não significativo 

região geográfica (NUT II) não válido não válido 

situação profissional não significativo X 2=10.614, d.f.=3, p=0.014 

Nota: para este efeito foram consideradas na variável “problemas devido ao consumo excessivo de consumo de álcool” as seguintes 
categorias: doença, dependência, viação/ condução e violência. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI/DEI 
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