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Área do Compromisso Assegurar que é cumprido o limite de idade legal para consumo e venda de 
bebidas alcoólicas - por via das acções de fiscalização.  

Histórico do Compromisso Por força do D.L. 9/2002 de 24 de Janeiro, é uma das competências da ASAE, a 
fiscalização da venda de bebidas alcoólicas a menores, pelo que esta Autoridade 
continuará a fiscalizar esta matéria. 

Data de início 26-04-2011 00:00  
Data do final 31-12-2012 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

27-02-2012 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

31-01-2013 00:00  

Actividades do compromisso Acções de fiscalização.  
   

Tipo de actividades do 
compromisso 

Informação ao consumidor;  
Investigação;  
Outros. 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objectivos -6 acções de fiscalização/ ano direccionadas para a venda e consumo de álcool a 

menores de 16 anos em estabelecimentos bares/restaurantes e supermercados;  
-6 acções em festivais de verão/ano. 

Relevância Com este compromisso a ASAE pretende aumentra a fiscalização do consumo e 
venda de bebidas alcoólicas a menores de 16 anos de idade, fomentando a 
dissuasão quer da venda quer do consumo por menores.  

Número de indivíduos 100 inspectores. 
Tempo da intervenção    
Custos Este compromisso irá ser assumido recorrendo-se aos recursos da ASAE.  
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas A totalidade dos jovens com menos de 16 anos que estejam presentes no 

estabelecimento objecto de fiscalização. 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

A população jovem (menores de 16 anos) frequentadora de estabelecimentos de 
consumo e venda de álcool. 

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos    
Número de panfletos    
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Avaliação da taxa de incumprimento (n.º infracções detectadas por inspecção) ao 
longo do ano. 

Questionário    

mailto:jorgereis@asae.pt


Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3    
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos    
 


