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ANASP - Associação Nacional de Agentes de Segurança Privada Unidos pelo Sector 

Sumário do Compromisso Sendo a ANASP uma associação representativa do sector da segurança privada em 
Portugal. Pretende com tal compromisso, não só junto dos seus associados mas 
também junto dos vigilantes das maiores empresas de segurança em Portugal, 
despertar os mesmos para o problema do álcool.  
Ou seja, informar esta classe trabalhadora, que o consumo de risco e nocivo de 
álcool é um dos principais determinantes da saúde e uma das principais causas de 
morte prematura e de doenças evitáveis.  
Até porque o sector da segurança privada, devido a inúmeros factores, está 
bastante afectado por tal problema.  
Assim, a ANASP, tentará informar e ajudar os agentes de segurança privada. 
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Organização */ Endereço */ 
Número /Código Postal */ Cidade 

Associação Nacional de Agentes de Segurança Privada  
Rua dos Barbosas,  
135, loja 14, R/C  
4715-267 Braga 

E-mail secretaria.geral.anasp@gmail.com 

Último nome */ Primeiro nome 
CO-RESPONSÁVEL 

Vieira/Ricardo 

Título / Designação CO-
RESPONSÁVEL 

Sr. Presidente 

Organização */ Endereço */ 
Número /Código Postal */ Cidade 
CO-RESPONSÁVEL 

Associação Nacional de Agentes de Segurança Privada  
Rua dos Barbosas,  
135, loja 14, R/C  
4715-267 Braga 

Área do Compromisso Desenvolver programas de informação e educação visando os efeitos do consumo 
nocivo do álcool. 

Histórico do Compromisso A ANASP, através do seu Departamento Clínico - Social, elaborou três inquéritos 
que vão ser distribuídos pelos associados, os quais apresentam questões a nível 
de consumo e problemas associados ao álcool. 

Data de início 11-04-2011 00:00  
Data do final 16-12-2011 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

15-08-2011 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

30-12-2011 00:00  

Actividades do compromisso Inquéritos apresentados aos vigilantes.  
Palestras sobre os problemas do álcool, junto das empresas de segurança privada.  
Workshops sobre os problemas do álcool, junto dos vigilantes de segurança 
privada.  
Informação no site oficial da ANASP sobre problemática do álcool. 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Informação ao consumidor, juntos dos vigilantes com idade compreendida entre 
os 25-45 anos.  
Actividade no âmbito dos media, através de noticias a publicar em jornais, sobre a 
problemática do álcool.  
Comunicação comercial, juntos dos vigilantes com idade compreendida entre os 
25-45 anos, através de formações a desenvolver nas empresas de segurança 
privada.  
Aconselhamento, juntos dos vigilantes com idade compreendida entre os 25-45 
anos, através do Departamento Clínico-Social da ANASP. 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objectivos Prevenir os efeitos nocivos do álcool nos adultos e reduzir as repercussões 

negativas no local de trabalho. 
Relevância Visto o sector da segurança privada, ser composto por 40.000 mil profissionais. 

Sendo a ANASP representativa do sector.  
O objectivo da ANASP vai contribuir para que os níveis de embriaguez nacionais 
baixem. 
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Número de indivíduos 10 indivíduos. 
Tempo da intervenção 8 meses. 
Custos 5 mil euros. 
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas 6 mil pessoas. 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

4 mil pessoas. 

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos    
Número de panfletos    
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo prazo/outros A curto prazo, o sector da segurança privada vai ter um contacto, se não o 

primeiro, com a problemática do álcool, a médio e longo prazo vai haver mudança 
de atitudes, que a nível familiar como profissional. 

Questionário Sim. 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas Sim. 
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3 Palestras/workshops. 
Uso de avaliadores externos Sim. 
Uso de avaliadores internos Sim. 
 


