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FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO 
 

  

TÍTULO DO CAMPO AVALIAÇÃO 

Data de submissão  2018- 2020  

NOME DA ORGANIZAÇÃO 

AUTORA DO 

COMPROMISSO 

Associação Nacional de Bebidas Empresas de Bebidas 

Espirituosas (ANEBE) 

 

TÍTULO DO COMPROMISSO 
Beba com Cabeça 

http://bebacomcabeca.pt  

 

SUMÁRIO DO 

COMPROMISSO 

O projeto “Beba com Cabeça” foi criado em 2008, pela ANEBE. 

Trata-se de um portal de informação, que incluí uma das grandes 

cinco áreas que lideram as questões tendencialmente apontadas 

como prioritárias na sua abordagem: “consumer information”. 

Neste portal, apostamos na sensibilização dos consumidores 

para a adoção de um comportamento de consumo de álcool 

moderado e responsável, reforçando assim a escolha de uma 

atitude inteligente - conceito que trabalhamos para que seja 

associado ao consumo de álcool dentro dos parâmetros 

descritos acima. 

É através de um e-interface de aconselhamento geral que os 

consumidores poderão tomar opções mais claras e conscientes 

adotando uma atitude inteligente e informada no consumo de 

álcool, já que este site permite a realização de rastreamento de 

padrões de consumo, via teste AUDIT, de rastreio de padrões de 

risco e consumos excessivos. O/A visitante consegue ainda, em 

tempo real de consumo, aceder a esta ferramenta digital tendo 

a oportunidade, por meio da alcooladora, de visualizar a 

Unidade de Bebida Padrão (UBP) e a partir desta obter a sua Taxa 

de Álcool no Sangue (TAS) (c/ ponderador de contexto de 

refeição), Calorias (c/ base nas gr-álcool puro).  

Neste plano e em termos práticos, este projeto responde de uma 

forma direta àquelas que são as metas estabelecidas pelo Fórum 

Nacional de Álcool e Saúde (FNAS) para cada um dos seus ciclos 
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(atualmente III Ciclo) – Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependência 2013 - 2020 

(PNRCAD 2020), por meio do estabelecimento de objetivo, tais 

como:  Diminuição da prevalência de estados de embriaguez na 

polução portuguesa; Redução da prevalência do consumo de 

risco e dependência na população portuguesa; Diminuição da 

prevalência na população portuguesa do padrão de consumo 

binge, e espelha o cumprimento dos objetivos propostos, por 

meio dos resultados alcançados e dos que trabalhamos para 

alcançar. 

PONTO DE CONTACTO PARA O COMPROMISSO* 

Último nome / Primeiro 

nome  

Duarte, Rui  

Endereço/ Número /Código 

Postal/ Cidade 

Av. Fontes Pereira de Melo, 16, 1050-121, Lisboa   

E-mail ruiduarte@anebe.pt   

INFORMAÇÃO RESPEITANTE AO CO-RESPONSÁVEL DO COMPROMISSO NO FÓRUM - assinalar com (X) as que não 

forem membros do Fórum 

Nome da (s) Instituição (ões)   

INFORMAÇÃO SOBRE O COMPROMISSO* 

Data de início  2018  

Data do final  2020  

Atividades do compromisso 

 

(aumentar o número de 

linhas em função do 

número de atividades 

diferentes previstas) 

Atividade 1 

Rock in Rio 2018 

18+ |BebacomCabeça 

(2018, 2019, 2020) 

 

Atividade 2 

Alcooladora na Cidade 

Câmara Municipal de Lisboa – Parceria com a empresa TOMI 

WORLD 

(2018, 2019, 2020) 

 

Atividade 3 

Festas do Mar Cascais - Parceria com a Capital Europeia da 

Juventude (2019, 2020) 
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Atividade 4 

Site bebacomcabeça.pt (teste AUDIT e Alcooladora) 

(2018, 2019, 2020) 

 

 Atividade 5 

Aplicação -Alcooladora- (AppMobile, Android, IOS). 

Parceria com a Universidade Europeia. 

(2018, 2019, 2020) 

 

Tipo de atividades do 

compromisso 

x 
 

1. Informação ao consumidor (Inf)  

x 
 

2. Atividades no âmbito dos media (M)  

 
 

3. Sessões de Sensibilização (S)  

 
 

4. Programas de Intervenção Continuada (P)  

 
 

5. Formação (Form)  

 
 

6. Investigação/Produção Científica (Inv)  

 
 

7. Comunicação comercial (C)  

x 
 

8. Aconselhamento (A)  

 
 

9. Tratamento (T)  

 
 

10. Fiscalização (F)  

 
 

11. Outros (O)  

Grupo Alvo 

 

(colocar uma cruz no 

grupo alvo e clarificar as 

ações que lhe são 

dirigidas colocando o 

número das mesmas à 

frente do grupo) 

1. Sem Grupo Alvo definido Atv.  

2. Mulheres Gravidas Atv.  

3. Crianças até aos 9 anos  Atv.  

4. Pré-adolescência e Adolescência Atv.  

5. Jovens Adultos - 18 a 24 anos Atv. 1, 2, 3, 4, 5  

6. Adultos 25 e os 64  Atv. 2, 3, 4, 5  

7. Adultos acima dos 65 Atv.  

8. Trabalhadores (contexto laboral) Atv.  

9. Famílias Atv.  

10. Técnicos (profissionais de diferentes áreas) Atv.  

11. Pessoas com PLA Atv.  

12. Outros. Quais?   

Contexto de Intervenção  
 

1. Ambiental  

 
 

2. Comercial  
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X 
 

3. Comunitário  

 
 

4. Desportivo  

 
 

5. Escolar  

 
 

6. Familiar  

 
 

7. Laboral  

X 
 

8. Recreativo  

X 
 

9. Rodoviário  

 
 

10. Saúde  

X 
 

11. Universitário  

X 
 

12. Virtual  

 
 

13. Outro. Qual ___________________________  

Âmbito do compromisso * Nacional.  

INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO* 

Objetivos * 

Atv. 1, 2, 3, 4 e 5 

PNRCAD 2020: 

• Diminuir a prevalência de estados de embriaguez na 

população portuguesa; 

• Reduzir a prevalência do consumo de risco e dependência na 

população portuguesa; 

• Diminuir a prevalência na população portuguesa do padrão 

de consumo binge; 

 

Objetivos específicos: 

- Intervir diretamente junto da população no sentido de sensibilizar 

para o consumo de álcool inteligente (fornecendo informações 

relativas à UBP e às calorias consumidas); 

-Sensibilizar para a visita ao site www.bebacomcabeça.pt; 

-Apresentar a aplicação Alcooladora (App Mobile, IOS, Android) como 

solução para a tomada de decisões aquando do consumo de álcool. 

Mensuráveis: 

- 9. 840 impactados na intervenção 18+| Beba com Cabeça, no Rock in 

Rio; 

- Embriaguez (Ano base) 29%....(Meta 2016) 26% (Resultado) 

22%....(Meta 2020) 23%; 

- Consumo binge (pelo menos 1 vez) (Ano Base) 10.8%....(Meta 

2016) 9.7% (Resultado) 9.7%....(Meta 2020) 8.6%; 
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- Consumo binge (1+ vezes por mês) (Ano Base) 3.4%.... (Meta 

2016) 3.1% (Resultado) 5.1%.... (Meta 2020) 2.7%; 

 - Consumo de risco e nocivo (AUDIT) (Ano Base) 27‰.... (Meta 

2016) 24‰ (Resultado) 28‰.... (Meta 2020) 22‰. 

Atingíveis: 

Metas propostas no PNRCAD 2020; 

Realistas: 

Metas propostas no PNRCAD 2020; 

Temporizáveis: 

- Embriaguez....22%....(Meta 2020) 23%; 

- Consumo binge (pelo menos 1 vez)....9.7%....(Meta 2020) 8.6%; 

- Consumo binge (1+ vezes por mês)....5.1%.... (Meta 2020) 2.7%; 

 -Consumo de risco e nocivo (AUDIT)....28‰.... (Meta 2020) 

22‰. 

Metas do Plano visadas * 

- Disponibilizar a aplicação da Alcooladora (App Mobile, Android, 

IOS) nos TOMIs da cidade de Lisboa, em 2018. 

- Reduzir a prevalência do consumo de risco e dependência em 

20% na população portuguesa, até 2020; 

- Diminuir a prevalência na população portuguesa do padrão de 

consumo binge, até 2020; 

 

Indicadores de Input (recursos disponíveis para o compromisso) * 

Número de interventores 

Atv. 1- Equipa composta por 94 elementos (diretos). 

Atv.2- Prevista 

Atv. 3- Equipa composta por 8 elementos (diretos). 

Atv.4- Prevista 

Atv.5- Prevista 

 

Tempo 

De Intervenção 

Atv. 1- 4 dias 

Atv. 2, 4 e 5- Continuada   

Atv. 3- 17 a 27 de Agosto 

 

Por ação 

Atv. 1- 1º Fim de semana: 23 e 24/06/2018  

10:30 às 23:00 horas 

            -2º Fim de semana:29 e 30/06/2018  

10:30 às 23:00horas 

Atv. 2, 4 e 5- Continuada 

Atv. 3- Uma semana e dois dias.  
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Regularidade 

Atv. 1- Dois fins de semana 

Atv. 2, 4 e 5- Continuada; 

Atv. 3- Uma semana e dois dias. 

 

Custos Custos associados às cinco atividades: 11 300€  

Outros. Quais? N/A.  

Indicadores de Output alcançados / esperados *  

Número de pessoas 

abrangidas 

Aproximadamente 

100 000 pessoas. 

(Incluídas as pessoas 

impactadas nas ações 

de campo e os 

visitantes virtuais do 

site). 

De que universo Jovens (18 anos) / 

adultos do todo o 

território nacional. 

 

 

Visitantes do website 
www.bebacomcabeça.pt  

29 247 (2017) 

 

Número de produtos 
Relatório de cada atividade; 

Relatório final da ANEBE. 

 

Número de desdobráveis N/A.  

Outros. Quais? N/A.  

Indicadores de resultado e de impacto * 

Curto / médio / longo prazo 

/ outros 

Atv. 1 e 3 

Curto prazo: Número diário total de homens/ mulheres a quem foi 

distribuída a pulseira “18+/Beba com Cabeça”; 

Médio prazo: Impacto mediático do projeto “Beba com Cabeça”; 

Longo prazo: Proliferação do projeto para outros festivais; Captação de 

novos locais de interesse para intervenção. 

Atv. 2, 4 e 5 

Curto prazo: Número de utilizadores que acede à aplicação 

Alcooladora (App mobile, IOS, Android) nos TOMI´S, no site e que 

“descarrega” a mesma. 

Médio prazo: Impacto mediático da aplicação disponibilizada nos 

TOMI´S de Lisboa; Número de visitantes do site 

www.bebacomcabeça.pt ; Número de pessoas que “descarregam” a 

aplicação da alcooladora. 

Longo prazo: Proliferação do projeto Beba com Cabeça (aplicação da 

alcooladora nos TOMIs), para outras cidades do país. 
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Detalhes de avaliação, ferramentas e métodos a usar  

Instrumentos 

(Questionários, 

planeamentos, …) 

Parâmetros a avaliar no processo 

Atv. 1 e 3 

- Folha de registos diários. 

Atv. 2, 4 e 5 

- Número de utilizadores da 

aplicação da alcooladora, 

disponível nos TOMI´S de 

Lisboa; visitantes do site, 

procura da App Alcooladora. 

 

Parâmetros a avaliar de resultados 

Atv. 1 e 3 

-Contabilização do impacto da 

intervenção; 

-Medição do impacto 

mediático da iniciativa “18+/ 

Beba Com Cabeça” (imprensa, 

redes sociais). 

Atv. 2, 4 e 5 

- Contabilização do impacto da 

intervenção; 

-Medição do impacto 

mediático da aplicação do 

projeto Beba com Cabeça, no 

TOMI`S de Lisboa, no site e na 

App.  (imprensa, redes sociais).  

 

Métodos de Avaliação pré e pós intervenção SIM   Não X  
 

 

Existência de Grupo Controlo SIM   Não X  
 

 

Outras estratégias de 

avaliação (quais?) 

Atv. 1 e 3- Avaliação do impacto in loco. 

(Folha de registos diários do número total de pessoas impactadas pela 

iniciativa, tendo em conta as variáveis homem/ mulher). 

 

Uso de avaliadores externos Não previsto.  

Uso de avaliadores internos Não previsto.  

 


