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1. LISTA DE MEMBROS DO FÓRUM 

1. Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. (ARS Alentejo) 

2. Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. (ARS Algarve) 

3. Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. (ARS Centro) 

4. Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARS LVT) 

5. Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte) 

6. Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES) 

7. Alto Comissariado para as Migrações - Programa Escolhas (ACM, IP)   

8. Associação das Empresas de Vinho do Porto (AEVP) 

9. Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) 

10. Associação de Municípios Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS) 

11. Associação de Serviços Gerais de Alcoólicos Anónimos de Portugal (AA) 

12. Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV) 

13. Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria (AIP CCI) 

14. Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) 

15. Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) 

16. Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) 

17. Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) 

18. Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP) 

19. Associação Portuguesa de Adictologia (APEDD) 

20. Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) 

21. Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)  

22. Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) 

23. Associação Portuguesa de Festivais de Música (APORFEST) 

24. Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) 

25. Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) 

26. Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) 

27. Cervejeiros de Portugal (APCV) 

28. Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) 

29. Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

30. Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) 

31. Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) 

32. Câmara Municipal de Loures (CM Loures) 

33. Centro de Apoio, Tratamento e Recuperação, IPSS (CATR) 

34. Centro de Estudos Judiciários (CEJ) 

35. Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA) 

36. Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) 

37. Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) 

38. Comité Olímpico de Portugal (COP) 

39. Confederação Nacional das Associações de Família (CNAF) 

40. Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) 

41. Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) 
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42. Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD) 

43. Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 

44. Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) 

45. Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) 

46. Conselho Nacional de Juventude (CNJ) 

47. Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português (CNE) 

48. Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) 

49. Direção-Geral do Consumidor (DGC) 

50. Direção-Geral de Educação (DGE) 

51. Direcção-Geral de Saúde (DGS) 

52. Faculdade de Motricidade Humana (FMH) 

53. Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ) 

54. Federação Portuguesa das Instituições Privadas Atuantes nas Toxicodependências (FETO) 

55. Federação Portuguesa de Rugby (FPR) 

56. Fundação Benfica 

57. Fundação Portuguesa "A Comunidade Contra a SIDA" (FPCCSIDA) 

58. Guarda Nacional Republicana (GNR) 

59. Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS) 

60. Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (IVV) 

61. Instituto de Apoio à Criança (IAC) 

62. Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP) 

63. Instituto Europeu para o Estudo dos Fatores de Risco em Crianças e Adolescentes (IREFREA) 

64. Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) 

65. Instituto S. João de Deus (ISJD) 

66. Ministério da Administração Interna (MAI) 

67. Ministério da Defesa Nacional (MDN) 

68. Ministério da Justiça (MJ) 

69. Ordem dos Enfermeiros (OE) 

70. Ordem dos Farmacêuticos (OF) 

71. Ordem dos Médicos (OM) 

72. Ordem dos Nutricionistas (ON) 

73. Ordem dos Psicólogos (OPP) 

74. Polícia de Segurança Pública (PSP) 

75. Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) 

76. Rede de Serviços de Apoio Psicológico do Ensino Superior (RESAPES-AP) 

77. Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD) 

78. Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa (SAAP) 

79. Sociedade Portuguesa de Alcoologia (SPA) 

80. Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) 

81. Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho (SPMT) 

82. Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) 

83. Sociedade Portuguesa Medicina Interna (SPMI) 

84. SOGRAPE Vinhos, SA (SV) 

85. Turismo de Portugal, I.P. (TP) 

86. União das Misericórdias Portuguesas (UMP) 
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87. União Geral de Trabalhadores (UGT) 

88. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

 

Entidades com Estatuto de Observador 

89. Auto Regulação Publicitária (ICAP) 

90. Secretaria Regional de Saúde da Madeira 

91. Secretaria Regional de Saúde dos Açores 
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2. INTRODUÇÃO 

O biénio de 2020 e 2021 para o Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS), foi marcado pela realidade 

pandémica, que num primeiro momento obrigou à suspensão dos múltiplos compromissos em curso e, 

num segundo momento, à procura de adaptação a uma nova realidade com a adoção de novas estratégias 

e adaptações tecnológicas. 

Paralelamente à realidade descrita, a entrada no novo ciclo de existência foi igualmente retardada em 

função da elaboração e aprovação do novo Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos 

e das Dependências 2021-2030 (PNRCAD).  

Assim, o presente relatório procura reunir o que de mais importante teve lugar ao longo este biénio no 

que diz respeito (1) ao trabalho desenvolvido pela Comissão Executiva; (2) atividade do Secretariado 

Permanente na articulação com os Membros; (3) eventos organizados no âmbito do FNAS. Pretende-se, 

ainda, que este documento proporcione uma perspetiva do que será a atividade do Fórum em 2022.  
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3. MEMBROS – BREVE CARACTERIZAÇÃO 

Como foi anteriormente referido, no último biénio não foram integrados novos membros, e a renovação 

do compromisso dos mesmos em relação ao Fórum, não foi revista pelo que a sua constituição continua a 

assumir 88 entidades, distribuídas entre 50 pertencentes ao grupo “Sociedade Civil”, 12 ao grupo de 

“Operadores Económicos” e 26 ao grupo “Administração Pública”, às quais se acrescem 3 membros com 

a qualidade de observadores, a saber, as duas regiões autónomas e a Autorregulação Publicitárias. 

Assim, no quadro abaixo, apresenta-se a atual distribuição dos membros do FNAS em função da sua 

tipologia: 

Quadro 1 - Tipificação da natureza das entidades-membro do FNAS 

Tipo de Entidades Membros  

Administração Pública 

ARS Alentejo; ARS Algarve; ARS Centro; ARS LVT; ARS Norte; ACM-

Programa Escolhas; ASAE; ANSR; ACT; CEJ; CNPDPCJ; CIG; DGC; 

DGE; DGS; GNR; ISS; IVV; IEFP; IPDJ; MAI; MDN; MJ; PSP; SICAD; TP 

26 

Poder Local ANAFRE; ANMP; CM Loures; RPMS 4 

Entidades Público Privadas COP; CEP; CNJ; CVP; FPR; PRP; UMP 7 

Entidades de Economia Social, ONG e IPSS 

APDES; AA; APAV; CATR; CNAF; CNIS; CONFAP; CPCCRD; CNE; 

FNAJ; FETO; Fundação Benfica; FPCCSIDA; IAC; IREFREA; ISJD; 

SAAP 

17 

Instituições do Ensino Superior ANEM; APESP; CICS.NOVA; CCISP; CRUP; FMH; RESAPES; ULHT 8 

Operadores da Indústria e do Comércio 
AEVP; AHRESP; ACIBEV; AIP; CCI; ANEBE; APAP; APAN; APED; 

APORFEST; APHORT; Cervejeiros de Portugal; SV 
12 

Sociedades Científicas e Ordens Profissionais 
APEDD; APMGF; APEF; OE; OF; OM; ON; OPP; SPA; SPC; SPMT; 

SPP; SPMI 
13 

Sindicatos UGT 1 

TOTAL  88 

 

Naturalmente, prevalecem as entidades pertencentes à Administração Pública (30%), sendo, contudo, de 

valorizar a crescente representação das entidades ligadas à Economia Social (19%). A representação de 

entidades associadas ao domínio da oferta (14%) é igualmente significativa, dando corpo à 

responsabilidade social assumida pelo setor económico ligado à produção, distribuição e promoção de 

bebidas alcoólicas, na redução do consumo nocivo de álcool. Por fim, destacaríamos ainda a importante 

representação de entidades que, pela sua função no domínio da produção de evidência e boas práticas 

profissionais, garantem ao FNAS, a consistência científica essencial à credibilização desta estrutura. 



10 

 

Fazendo uma leitura da constituição do Fórum em função das áreas temáticas de governação 

representadas, e extrapolando para as áreas de atividade de todos os membros e não para a sua 

classificação económica, observamos uma prevalência de entidades com funcionamento na área da saúde 

(27%), da economia (18%), da área do trabalho e da segurança social (17%), da administração interna 

(11%), da educação (10%) e da ciência, tecnologia e ensino superior (10%).  Apesar de ser um exercício 

grosseiro de categorização das áreas de intervenção, ele proporciona uma visão sobre o peso de cada área 

na dinâmica coletiva que o FNAS se propõe promover. 

Quadro 2 – Distribuição dos Membros do FNAS pelas áreas das temáticas governativas 

Áreas de Governação Membros 
 

Administração Interna MAI; PSP; GNR; ANSR; PRP; ANAFRE; ANMP; CM Loures; RPMS 9 

Agricultura  IVV 1 

Ambiente e Ação Climática  0 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior CRUP; CCISP; ANEM; APESP; FMH; ULHT; RESAPES; CICS.NOVA 8 

Cultura  0 

Defesa Nacional MDN; UTITA; CVP 3 

Economia 
ASAE; DGC; AEVP; AHRESP; ACIBEV; AIP CCI; ANEBE; APAP; APAN; APED; 

APHORT; APCV; SV; TP; APORFEST 
15 

Educação DGE, IPDJ, CNJ, FNAJ, FPR, Fundação Benfica, CNE, COP 8 

Finanças  0 

Justiça CEJ; MJ 2 

Mar  0 

Negócios Estrangeiros  0 

Planeamento e Infraestruturas  0 

Saúde 

SICAD; ARS Algarve; ARS Alentejo; ARS Centro; ARS LVT; ARS Norte; DGS; 

APEDD; APMGF; APEF; OE; OM; ON; OPP; SPA; SPC; SPMT; SPP; SPMI; 

FPCCSIDA; CATR; FETO; ISJD; SAAP; AA; IREFREA 

26 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
ACT; CNPDPCJ; ISS; IEFP; CEP; UMP; APAV; CNAF; CONFAP; CPCCRD; 

CNIS; IAC; APDES; UGT 
14 

Presidência do Conselho de Ministros CIG; ACM/Programa Escolhas 2 

TOTAL  88 
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Três entidades mantiveram o estatuto de observadores: o Governo Regional da Madeira, o Governo 

Regional do Açores e a Autorregulação da Publicitária (ARP)  

 

Naturalmente, a presente constituição do Fórum pode assumir um formato fragmentado ou 

desequilibrado uma vez que, no decurso deste período de tempo, alguns membros poderão não manter 

qualquer tipo de atividade de compromisso para com esta plataforma. A tarefa de renovar com cada um 

dos membros a manifestação de intensão em se manter parte do FNAS, integrava o plano de ações do SP 

para 2020, mas viu-se suspensa em função da situação pandémica. Esta tarefa será retomada futuramente, 

antecipando-se a possibilidade de que alguns membros possam vir a ser retirados da presente lista, e 

outras entidades possam vir a ser convidadas para a integrar em função do levantamento de necessidades 

e da identificação de áreas menos representadas na atual composição do Fórum.   
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4. COMISSÃO EXECUTIVA 

 Recordando, a base funcional do FNAS assenta sobre uma Comissão Executiva, à qual compete 

estabelecer as diretrizes para a seleção de projetos no âmbito do Fórum, fornecer orientações na 

elaboração de propostas de intervenção e no seu enquadramento nos propósitos do Fórum e 

desempenhar funções de consulta e de deliberação sobre questões de processo e de resultado. Esta 

Comissão deverá reunir três vezes por ano para o exercício das suas competências. A Comissão Executiva 

é coordenada por um Secretário-Geral, que conta com a assessoria técnica de um Secretariado 

Permanente cujas funções são as de articular ações relativas ao Fórum com a Comissão Executiva, à qual 

pertence, dar suporte técnico às entidades no que concerne à elaboração das propostas de Compromisso 

e planear e promover a produção de documentação relativa ao FNAS.  

  

A Comissão Executiva (CE) é constituída por 16 entidades de acordo com a representatividade entre a 

Administração Pública, o Sector Económico e a Sociedade Civil. Os membros atuais da CE são os seguintes: 

▪ Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE),  

▪ Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), 

▪ Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR),  

▪ Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), 

▪ Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE),  

▪ Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV),  

▪ Cervejeiros de Portugal,  

▪ Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP),  

▪ Conselho Nacional da Juventude (CNJ),  

▪ Direção Geral de Educação (DGE),  

▪ Direção Geral dos Recursos da Defesa do Ministério da Defesa Nacional (DGRDN/MDN).  

▪ Federação Portuguesa das Instituições Privadas Atuantes nas Toxicodependências (FETO), 

▪ Ordem dos Enfermeiros (OE),  

▪ Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)  

▪ Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho (SPMT)  

▪ Turismo de Portugal (TP)  
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No biénio 2020-21, a CE reuniu-se apenas a 15 de setembro de 2020 com recurso a um suporte telemático, 

tendo a mesma contado com a presente de 13 dos 16 Membros.  

A ordem de trabalhos, para além de um ponto relativo a informações gerais, incidiu sobre os seguintes 

aspetos: 

- Ponto de situação quanto à realidade do consumo e venda de álcool durante a fase pandémica; 

- Evolução dos compromissos FNAS durante este período; 

- Avaliação do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências (2012-2020) 

e a estruturação do novo Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 

(2021-2030); 

- O início do IV ciclo FNAS;  

- A organização da próxima reunião geral do Fórum Nacional; 

- Gestão de informação. 

 

 

 

Nesta reunião foi partilhada informação disponível sobre a evolução dos mercados, dos consumos e dos 

comportamentos de risco associados, durante a fase pandémica. Foram questionadas algumas medidas 

adotadas pela DGS de restrição à venda e consumo de álcool e debatidas evoluções observadas na 

prevalência de diferentes comportamentos.  
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Na sequência deste ponto, foram apresentados os dados recolhidos pelo SP junto aos membros FNAS, no 

que diz respeito aos compromissos em curso e o impacto da pandemia no desenvolvimento dos mesmos. 

Foi feito um ponto de situação sobre a avaliação do PNRCAD ao qual se seguiram comentários de alguns 

membros. Foi avançada a proposta de se instituir um gap year antes do início do IV Ciclo FNAS, pausa essa 

que permita a aprovação do novo Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (PNRCAD) e a construção de uma nova Carta de Compromisso ajustada às novas metas a 

traçar para a área do álcool. A ideia foi considerada sensata embora se tenha considerado importante 

desenvolver outras atividades que mantenham a ligação entre os membros, como por exemplo equacionar 

a realização do Fórum Nacional em versão online ou a produção de uma newsletter que dê conta da 

evolução dos compromissos e proporcione um melhor conhecimento dos membros que compõe o Fórum. 

Por fim foi partilhada a intensão do SICAD em organizar um encontro no mês de novembro, bem como 

antecipada a necessidade deste organismo de auscultar a CE do FNAS sobre o novo PNRCAD após a sua 

construção e previamente à sua aprovação pela tutela. 

 

5. Secretariado Permanente 

No biénio 2020/21, a atividade do Secretariado Permanente (SP) do FNAS começou por se centrar na 

elaboração de uma síntese de dados referente ao ano 2019 visando a sua apresentação na reunião da 

Comissão Executiva originalmente agendada para março de 2020. 

Com a progressiva instalação do estado pandémico muitas das atividades inicialmente previstas foram 

suspensas. Manteve-se alguma atividade de suporte a compromissos em curso, nomeadamente o 

planeamento e concretização de uma formação organizada pela RESAPES para técnicos de gabinetes de 

psicologia de apoio ao estudante universitário, formação esta concretizada a 13 de fevereiro ou o apoio 

ao concurso de produção de cartazes da responsabilidade da ANEM. Também a articulação com a APAN 

foi iniciada, visando o planeamento de uma ação de formação no âmbito da comunicação em saúde, tendo 

por base a experiência desta Associação Profissional com o Programa Media Smart. As reuniões 

exploratórias vieram, contudo, a ser suspensas em março de 2020 sendo apenas retomadas já em 2021.  

A partir do segundo trimestre de 2020, o SP, procurou adaptar-se à nova realidade, organizando um 

processo de levantamento da situação dos compromissos FNAS face à situação pandémica. Este 

levantamento permitiu em setembro de 2020, traçar um panorama da atividade FNAS com base nas 

respostas recolhidas junto a 49% membros (43 respostas), cobrindo 60% das linhas de ação aprovadas (53 

compromissos). 
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No que diz respeito ao estado das referidas linhas de ação, 26% das mesmas mantinha-se em pleno 

funcionamento, 28% conservava uma atividade parcial adaptada à realidade pandémica, 23% foram 

consideradas finalizadas sendo que destas, 6% foram consideradas realizadas apenas de forma 

incompleta. Por fim, de referir que 23% dos compromissos foram suspensos. 

As adaptações adotadas nos compromissos em curso incidiram maioritariamente no canal de comunicação 

(45%) e menos significativamente, nos recursos empregues (15%), na mensagem transmitida (8%), nos 

métodos adotados (6%) ou na abrangência da intervenção (6%). 

Quando instados a pronunciarem-se sobre a possibilidade de retoma da atividade suspensa, dos membros 

que declararam os seus compromissos suspensos, 33% dos respondentes consideraram não estarem 

reunidas condições para o reinício da atividade, enquanto 76% consideraram a possibilidade de o fazer, 

sendo que a grande maioria dos mesmos (61%) prevê a necessidade de introduzir adaptações no projeto 

original.  

Foi ainda questionado sobre a perspetiva de dar continuidade aos compromissos em curso no novo ciclo 

do FNAS o qual de deveria iniciar após a aprovação no novo Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (PNRCAD 2021-2030). A grande maioria dos respondentes 

(85%) consideraram viável a continuidade das suas linhas de ação no novo ciclo do Fórum, ainda que alguns 

dos membros (21%) considerem que essa continuidade exigirá reajustamentos. Por contraste, 15% dos 

respondentes consideraram que, por diferentes razões, os compromissos levados a cabo, não poderiam 

ou deveriam ter continuidade num novo ciclo. 

Por fim, foi solicitado aos diferentes membros, que se pronunciassem sobre a necessitariam de 

colaboração do SP na fase em que as suas linhas de ação se encontravam à data, verificando-se que 40% 

dos respondentes não necessitava de apoio da parte do SP, enquanto os restantes 60% consideraram que 

gostariam de contar com o suporte do SP em atividades tão diversas como o apoio técnico (8), a avaliação 

crítica das intervenções em curso com sugestões de melhoramento (7), divulgação de iniciativas (6), 

networking (3), formação (3), partilha de informação e ações conjuntas. 

 

Com base no quadro assim traçado, o SP iniciou um processo de planeamento de ações que pudessem 

proporcionar resposta a algumas nas necessidades expressas na avaliação recebida. Este planeamento 

envolveu um trabalho de seleção de compromissos, que estando em curso, proporcionassem dados 

partilháveis com a comunidade em geral e com a rede de membros do FNAS em particular. Deste modo, 

com base num trabalho de contatos e mobilização de parceiros, foi elaborada uma proposta de 4 

webinares a concretizar no primeiro semestre de 2021, a saber: 
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 - Nutrição e Problemas Ligados ao Álcool – dinamizado pela Ordem dos Nutricionistas  

 - Álcool no Ensino Superior – dinamizado pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores e 

Politécnicos  

- O Álcool e a Justiça – dinamizado pelo Centro de Estudos Judiciários  

- Álcool e Sinistralidade Rodoviária em Portugal – dinamizado pela Prevenção Rodoviária Portuguesa 

No último semestre de 2021, o SP concentrou a sua atividade na preparação da reunião da Comissão 

Executiva concretizada nos primeiros dias de 2022, a qual foi direcionada para a apresentação e discussão 

do PNRCAD 2021-2030, numa fase prévia à sua submissão para aprovação pela tutela.   

 

De forma a reforçar os temas abordados no âmbito de FNAS, contrariando os imponderáveis descritos 

anteriormente, os Membros desta plataforma tiveram outros espaços de encontro, através da 

participação nos Wokshops internacionais (online), sobre a temática do álcool no âmbito de projetos 

europeus a decorrer neste espaço de tempo.  

Assim, ocorreram, durante o ano de 2021, três workshops temáticos, nomeadamente: 

▪ Workshop - Publicidade e Patrocínio de Bebidas Alcoólicas em Media Tradicional e Digital; 

▪ Workshop - O álcool e a sua relação com o cancro. Desigualdades Socioeconómicas, Nutrição e 

Obesidade; 

▪ Workshop - Políticas de tributação e preços do álcool, incluindo questões transfronteiriças e álcool não 

registado; 

Foi uma oportunidade para ouvir e trocar ideias com especialistas europeus que desenvolvem estudos 

nestas áreas.  

Os projetos DEEPSEAS, FARSEAS e AlHaMBRA Project, têm vindo a desenvolver atividades relacionadas 

com a prevenção de danos relacionados com o consumo nocivo de álcool, suportando os Estados Membros 

na estruturação de boas práticas e no empoderamento da politica do álcool pela concretização de 

workshops e diversos estudos com o objetivo de  produzir conhecimento cientifico na área do consumo 

nocivo de álcool. 

Esta, foi uma forma de fomentar e disseminar o conhecimento científico na área em que o FNAS 

desenvolve a sua atividade, junto dos seus Membros, garantindo o acesso a diferentes fluxos e formatos 

informativos durante esta fase de adaptação. 

Em síntese, ao longo destes dois anos o SP manteve uma atividade de articulação com os Membros no 

sentido de auscultar as necessidades e constrangimentos decorrentes da situação pandémica, mas 
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igualmente no sentido de desenvolver novas linhas de ação, que mantivessem o contacto entre a rede de 

parceiros e ainda o suporte técnico ao desenvolvimento dos compromissos, nomeadamente com a 

ACM/Programa Escolhas, ANEBE, a ANEM, a APAN, o CCISP, o CEJ, o CRUP, a DGE, a GNR, o MDN, a ON, a 

OPP, a PRP, a RESAPES   

 6. ATIVIDADES e EVENTOS FNAS 

No decurso do biénio 2020-2021, as atividades presenciais do FNAS foram suspensas e, à semelhança de 

outras áreas da saúde, a disponibilidade dos profissionais foi deslocada para outros temas. Disso se 

ressentiu a dinâmica do FNAS, em particular ao nível dos Encontros de Monitorização e ao Fórum Anual 

que não se concretizaram durante este período.  

 

Manteve-se a preocupação de garantir espaços e momentos de encontro que tiveram os problemas 

ligados ao consumo nocivo do álcool como mote aglutinador. Assim, como já antes doi referido foram 

concretizados no primeiro semestre de 2021 quatro webinares que passamos agora a aprofundar: 

 
 

1. NUTRIÇÃO E PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL 

 

 

Tirando proveito da boa adesão que a formação desenvolvida pela 
Ordem dos Nutricionistas para os seus associados, sobre os 
problemas ligados ao álcool no âmbito da alimentação em 
Portugal, foi lançado o desafio para que o tema fosse debatido 
com uma rede mais alargada de profissionais, entre os quais 
outros membros do FNAS. Aceite o desafio, a equipa da ON, 
propôs para ordem de trabalhos os seguintes temas e 
palestrantes: 
 

▪ Impacto do consumo de bebidas alcoólicas na saúde da população – Prof.ª Doutora Carla Lopes 
(Nutricionista, ISPUP); 

▪ Estudo REACT-COVID (enfoque particular na ingestão de bebidas alcoólicas) – Prof.ª Doutora Maria 
João Gregório (Nutricionista, PNPAS); 

▪ Dieta Mediterrânica e ingestão de bebidas alcoólicas – Prof.ª Doutora Maria Palma Mateus 
(Nutricionista, Universidade do Algarve); 

▪ Características nutricionais das bebidas alcoólicas – Dra. Delphine Dias (Nutricionista, Ordem dos 
Nutricionistas). 

 
O webinar decorreu a 24 de fevereiro e contou com a moderação do Dr. Manuel Cardoso, subdiretor do 

SICAD e Secretário-geral do FNAS e tendo contado com a presença de 145 participantes.   

 

 

2. CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: COMPORTAMENTOS DE SAÚDE E BEM ESTAR NO 
ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO 
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Seguindo o mesmo princípio do webinar anterior, considerou-se 

que o trabalho desenvolvido no âmbito do compromisso do CCISP, 

ao longo do III ciclo do FNAS o qual resultou no levantamento de 

dados sobre a realidade dos comportamentos aditivos no contexto 

do Ensino Superior Politécnico, poderia ser partilhada com a 

comunidade científica, não ficando restrita à apresentação que o 

referido estudo mereceu no decurso dos trabalhos do Fórum 

Nacional durante 2019.  

Deste modo o convite dirigido à equipa liderada pela Professora 

Doutora Conceição Bento, proporcionou a 4 de maio, uma reflexão alargada a 154 participantes, sobre a 

temática do álcool no ensino superior, num seminário que contou ainda com a presença do Professor 

Doutor Amorim Rosa e da Professora Doutora Teresa Barroso, sob a moderação do Dr. Manuel Cardoso. 

 
3. O ÁLCOOL E A JUSTIÇA 

 

De novo, o princípio subjacente à seleção desta temática foi o de 

dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelo Centro de Estudos 

Judiciários no âmbito do FNAS, nomeadamente através da 

organização de momentos formativos dirigidos a magistrados e 

juízes, bem como a outros profissionais ligados à área do direito. 

Este webinar esteve a cargo do Senhor Doutor Juiz 

Desembargador Paulo Guerra e decorreu a 24 de maio sob a 

moderação do Dr. João Goulão, Diretor-Geral do SICAD e 

Presidente do FNAS, contando ainda com 200 participantes. 

 

4. ÁLCOOL E SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA EM PORTUGAL 

 

Por fim, o último tema selecionado para este ciclo de 

webinares, procurou dar visibilidade ao estudo desenvolvido 

pela equipa da Prevenção Rodoviária Portuguesa  

 

Decorreu no dia 29 de junho dinamizado pelo Engenheiro José 

Manuel Trigoso, sob a moderação da Drª Graça Vilar e contou 

com a presença de 158 participantes. 

 

Considera-se que esta experiência de formação à distância proporcionou momentos de enorme riqueza 

dentro da temática do uso nocivo do álcool, garantindo a possibilidade de reencontro a todos os 

profissionais que se inscreveram para estes eventos. Procurou-se que os temas pudessem chegar a um 

número ainda mais alargado de interessados, disponibilizando as gravações das sessões no site do SICAD.  
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7. PERSPETIVAS DE FUTURO  

Como anteriormente foi dito, o futuro do FNAS passa pela elaboração de uma nova Carta de Compromisso, 

que apenas poderá ser estruturada na sequência da aprovação do novo PNRCAD 2021-2030.  

Uma vez definidos e quantificados os objetivos a atingir para o do próximo ciclo estratégico, poderá o FNAS 

construir um documento orientador para as linhas de ação consideradas necessárias para a concretização 

das mesmas.  

Tendo por base o referido documento, o Secretariado Permanente iniciará um processo de auscultação 

dos seus Membros, com o objetivo de renovar o envolvimento dos mesmos com o Fórum, mas igualmente 

identificar potenciais linhas de ação que vão ao encontro das metas traçadas. A partir do momento que os 

compromissos comecem a ser submetidos para aprovação, serão retomados os Encontros de 

Monitorização, que devolverão aos membros um espaço de partilha e reflexão conjunta. 

Considera-se que a experiência dos webinares, desenvolvida durante a fase pandémica, deverá ser 

mantida criando condições para a exploração temática dando visibilidade a intervenções que resultem na 

produção de evidência científica ou aumentem a literacia no âmbito dos comportamentos aditivos em 

geral e do consumo nocivo de álcool em particular. 

Naturalmente que, é um objetivo para 2022 retomar a concretização da reunião geral do Fórum, a qual 

deverá incidir, entre outras coisas, sobre Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (PNRCAD 2021-2030) e sobre o Plano de Ação que o deverá consubstanciar. 

Realçamos que Membros do FNAS deverão pronunciar-se sobre o Plano de Ação, no sentido de verem 

nele espelhado as linhas orientadoras que consideram essenciais no âmbito ao combate ao consumo 

nocivo de álcool. 

 

 

O Secretariado Permanente, 

 

 

Lisboa, 20 de dezembro de 2021 

 

 


