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Área do Compromisso Desenvolver programas de informação e educação visando os efeitos do consumo 
nocivo do álcool- através da publicitação de estudos/informação externa sobre o 
efeito nefasto do consumo do álcool por menores. 

Histórico do Compromisso A ASAE tem como uma das missões avaliar os riscos alimentares pelo que tem 
disponibilizado estudos e informação sobre os riscos alimentares no site da ASAE, 
fazendo sentido alargar o âmbito e divulgar informação sobre 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 Divulgação de informação na sequência de estudos realizados por esta entidade. 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Informação ao consumidor;  
Investigação;  
Outros. 

Âmbito do compromisso Nacional. 

Objectivos 2 estudos/documentos de informação. 

Relevância Com este compromisso a ASAE pretende alertar para o efeito nocivo do consumo 
abusivo de álcool pelos jovens. 

Número de indivíduos 2 técnicos superiores na apresentação da informação no site. 

Tempo da intervenção    

Custos Este compromisso irá ser assumido recorrendo-se aos recursos da ASAE. 

Outros. Quais?    

Número de pessoas abrangidas Jovens que visitam o site da ASAE. 

Número de pessoas no grupo 
alvo 

   

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    

Número de produtos    

mailto:jorgereis@asae.pt


Número de panfletos    

Outros. Quais? 2    

Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Número de visitas ao site. 

Questionário    

Estudos aleatórios    

Entrevistas estruturadas    

Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3    

Uso de avaliadores externos    

Uso de avaliadores internos    

 


