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Sumário do Compromisso Contribuir para o combate ao alcoolismo, através do encaminhamento de situações detetadas.  
Elaboração de acordos de parceria com Organizações vocacionadas no combate aos problemas 
ligados ao álcool, no sentido de promover ações de prevenção e sensibilização. 
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Área do Compromisso Saúde.  
Histórico do Compromisso Existem algumas IPSS que contribuem para a promoção da profilaxia do alcoolismo alertando, 

prevenindo e informando todos os quantos, por ignorância ou descuido, precisem de solidariedade, 
colaboração e ajuda. 

Data de início 14-09-2011 00:00  
Data do final 31-12-2012 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

30-03-2012 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

31-12-2012 00:00  

Atividades do compromisso Informação ao consumidor: utentes, funcionários e população local das IPSS, promovendo ações de 
prevenção e sensibilização para as consequências dos padrões nocivos e perigosos de consumo de 
álcool.  
Informação aos doentes alcoólicos e familiares dos recursos disponíveis a nível estatal a das próprias 
Instituições de Solidariedade Social espalhadas pelo país para o tratamento da doença.  
Colaboração, das IPSS filiadas na CNIS, com possíveis casos de recurso ao internamento. 

Tipo de atividades do 
compromisso 

Informação ao consumidor; Aconselhamento. 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objetivos Através das cerca de 2500 IPSS associadas a esta Confederação, conseguir informar, educar e 

sensibilizar um numero elevado de pessoas pertencentes a grupos de risco em geral.  
As associadas fornecerão à Confederação os dados sobre os resultados: tipo e nº de ações com a 
respetiva localização geográfica. 

Relevância Considerando que as IPSS filiadas na CNIS estão distribuídas por todo o país, a relação de proximidade 
é um fator de extrema relevância para dar efetivo apoio às ações propostas.  
As IPSS são a expressão organizada do dever moral de solidariedade e justiça entre as pessoas e, 
mercê da sua inscrição nas realidades locais, são os instrumentos mais atentos, válidos e eficazes da 
efetivação dos direitos de cidadania. 

Número de indivíduos 1 por Distrito. 
Tempo da intervenção Permanente. 
Custos Considerando os diversos protocolos existentes com a CNIS e a tutela e ainda a possibilidade de 

promover outros protocolos com as diversas organizações que estão no terreno, os custos serão, sem 
dúvida reduzidos.    

Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas Considerando as estatísticas do país nesta matéria é possível afirmar que existem condições através 

desta organização de implementar o projeto num nº aproximado de 75% dos referenciais estatísticos. 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

   

Número de participantes nas 
diferentes atividades 
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necessárias às ações a desenvolver neste projeto. 
Número de produtos    
Número de panfletos A estrutura central da CNIS propõe-se disponibilizar e dar a devida publicidade a toda a 

documentação que nos for endereçada pelo Fórum Nacional Álcool e Saúde, e criando ainda outros 
(folhetos) de sua própria iniciativa.  

Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo prazo/outros Fica aqui formalmente assumido o compromisso que estabeleceremos um calendário que formalizará 

o apoio e os períodos precisos para as nossas ações. 
Questionário No calendário atrás referido constarão os períodos de avaliação e de outros estudos ou outras ações 

levadas a cabo neste âmbito. 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

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

 


