
FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO 
Compromisso Coletivo Sociedades Científicas 
Grupos Profissionais e Ensino Superior  

 

TÍTULO DO CAMPO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO QUE ADERE AO 
COMPROMISSO 

1. APEDD, 2. APEF, 3. APMGF, 4. CCISP, 5. CICSNOVA, 6. OE, 7. SPMT, 8. SPP, 9. 
ARSC/UAC, 10. ULHT 

PONTO DE CONTACTO PARA O COMPROMISSO* 

Último nome / Primeiro nome   

Endereço/ Número /Código Postal/ Cidade  

E-mail  

INFORMAÇÃO SOBRE O COMPROMISSO* 

Atividades do compromisso 
 
Assinalar com uma cruz as atividades a 
assumir 
 

Atividade 1 – Promover, através de sites oficiais, a divulgação de iniciativas 
desenvolvidas no âmbito do FNAS  2, 4, 5, 6, 7, 8, 

Atividade 2 – Promover, a oferta formativa no âmbito dos Problemas Ligados ao 
Álcool (PLA) 

3, 4, 5, 9, 

Atividade 3 – Promover a produção de estudos e investigação na área dos 
problemas ligados ao álcool  

2, 3, 4, 10 

Atividade 4 – Integrar o tema dos Problemas Ligados ao Álcool nos Programas 
de Encontros Científicos  1, 2, 3, 4, 5, 6 

Atividade 5 – Remeter ao Secretariado Permanente 5 artigos científicos/ano da 
sua área de especialidade 

2, 4, 5 

Atividade 6 – Participar na recolha da perceção dos riscos associados ao 
consumo de bebidas alcoólicas junto aos seus associados de acordo com os 
instrumentos e calendário a definir pelo grupo de trabalho 

4, 6, 8 

Caso assuma participar na Atividade 1 coloque 
aqui o site institucional 

(2) Apef.com.pt, (5) https://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/ e http://fcsh.unl.pt/, (6) 
https://www.ordemenfermeiros.pt/  e  https://www.ordemenfermeiros.pt/centro/  (7) 
www.spmtrabalho.org  (8) http://www.spp.pt/ e http://criancaefamilia.spp.pt/     

Caso assuma participar na Atividade 2 coloque 
aqui o modo como a formação poderá ser 
enquadrada e desenvolvida. 

(3) No Ensino Pré graduado alunos de Medicina, no ensino pós graduado no Internato 
Complementar de Medicina Geral e Familiar e em Eventos Associativos de Utilidade Publica (5) a)- 
Pretende-se desenvolver cursos livres sobre temáticas dos Problemas Ligados ao Álcool (PLA) e das 
Políticas do Álcool (PA) e b)- Serão feitos esforços junto dos grupos de investigação do CICS e de 
outras unidades orgânicas da NOVA, para que sejam incluídas temáticas relacionadas com os PLA 
no contexto das áreas formativas (ou em alternativa para que colaborem na formação específica a 
ser desenvolvida), (9) 3º Ciclo Temático de Formação em Alcoologia da UAC 

Caso assuma participar na Atividade 3 coloque 
aqui a publicação na qual se promoverá a 
difusão dos artigos 

(2) Jornal Português de Gastrenterologia, (3) Apoio na área de mestrados e doutoramentos como 
orientadora de teses de mestrado e doutoramento e participação em júris de doutoramento na 
área dos Problemas ligados ao Álcool, (10) Várias revistas científicas de circulação internacional 

Caso assuma participar na Atividade 4 coloque 
aqui o(s) evento(s) em que se promoverá a 
abordagem aos problemas ligados ao álcool 

(1) Encontro sobre Adições, (2) Congresso Nacional de Hepatologia, (3) Encontro Nacional de 
Medicina Geral e Familiar e Congresso Cientifico de Medicina Geral e Familiar, (5) a)- Pretende-se 
desenvolver seminários sobre as temáticas dos PLA e PA e b)- Será estimulada a adequada inclusão 
dos PLA no contexto das iniciativas das diversas áreas de investigação que compõem o CICS.NOVA 
(p.ex. políticas públicas, género, envelhecimento, pobreza, educação, etc…) (6) Encontro Nacional 
de Estudantes de Enfermagem 

Indicadores de resultado e de impacto * 

Selecionar os indicadores que considerar 
pertinentes para a sua entidade 

Previsão de Nº de notícias a colocar no site (2) 3/ano, (4) 3, (5) 
1/mês, (6) 5, (8) 2/ano 

Previsão de Nº de estudos a produzir (2) 4/ano, (4) 3, (10) 2 

Previsão de Nº de artigos a publicar (2) 1/ano, (4) 3 

Previsão de Nº de eventos científicos da responsabilidade da entidade 
nos quais o tema das PLA será abordado 

(1) 1, (2) 1/ano, (4) 1, 
(5) 2+2, (6) 1, (10) 1 

Previsão de Nº de profissionais a abranger nos eventos (1) 300, (2) 250, (4) 
20, (6) 1000, (10) 
+100 

Previsão de Nº de cursos a desenvolver pela entidade no âmbito dos PLA (9) 6/ano, (4) 1, (5) 2+2 

Previsão de Nº de profissionais formados em ações formativas 
promovidas pelas entidades membro 

(4) 20 , (9) 500/ano 

Previsão de taxa de respostas ao questionário de avaliação da perceção 
de riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas 

(4) 1000, (6) 20% 

https://www.cics.nova.fcsh.unl.pt/
http://fcsh.unl.pt/
https://www.ordemenfermeiros.pt/
https://www.ordemenfermeiros.pt/centro/
http://www.spmtrabalho.org/
http://www.spp.pt/
http://criancaefamilia.spp.pt/


Outros indicadores. Quais?  

Detalhes de avaliação, ferramentas e métodos a usar 

Indicar metodologias de avaliação caso 
elas sejam aplicáveis 

Avaliação do processo Inquérito de satisfação 1, 3, 5, 9 
 

Avaliação de Resultados  3, 5, 10 

 


