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Parte do Programa de Estudos sobre Perceções e Representações Sociais, o estudo 

teve como objetivo principal avaliar os padrões de consumo de bebidas alcoólicas, 

bem como as representações sociais e atitudes em relação ao álcool por parte da 

população jovem presente em duas edições (2010 e 2014) do festival de música Rock 

in Rio – Lisboa. 

Um questionário breve, combinando perguntas abertas e fechadas, foi aplicado aos 

participantes jovens que se preparavam para entrar no recinto do festival através de 

entrevista presencial, daí resultando duas amostras de conveniência, de 896 e 993 

adolescentes e jovens adultos, em 2010 e 2014, respetivamente.  

Ambas as amostras são constituídas por uma população jovem, com mais elementos 

do sexo feminino do que do sexo masculino e proveniente principalmente da região 

da Grande Lisboa. Refletindo a juventude dos inquiridos, a amostra é constituída 

predominantemente por estudantes, solteiros e com o ensino secundário concluído. Os 

inquiridos distribuem-se de forma semelhante pelos cinco dias do evento de cada 

edição e a maioria deslocou-se ao festival com o intuito de assistir às atuações que 

decorreram no palco principal. 

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, atenunado a quebra de consumo 

recente principalmente de cerveja e bebidas destiladas simples (que permacem, 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 padrões de consumo nocivo, regista-se igualmente um decréscimo 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 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 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 e perceções, a maioria dos indivíduos das duas amostras acredita 

que o álcool é uma droga, uma tradição e simultaneamente algo que está na moda, 

embora discordem 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 alcólicas 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, 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. 

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. 
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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 à cerveja como às bebidas destiladas (com destaque 

para a vodka) 

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 alcólica 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. 

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 por parte da população jovem que frequenta o Rock in Rio – Lisboa 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 de risco só 

mudam depois de se alterarem as perceções de risco, as motivações e o grau de 

informação disponível. 

 

 

 

 


