
 

 

 

 

  

Relatório      
II ciclo FNAS  

2013-2016

 
 

Fórum Nacional Álcool e Saúde 

  



Relatório II ciclo 
 

FNAS (2013-2016) 

 

1 

ÍNDICE 

Listagem de siglas utilizadas .................................................................................................................................2 

1. Relatório II ciclo FNAS (2013-2016) ...............................................................................................................5 

2. Enquadramento.............................................................................................................................................6 

3. Pressupostos .................................................................................................................................................8 

4. Estrutura do fórum ........................................................................................................................................9 

5. Comissão executiva .................................................................................................................................... 12 

6. Secretariado permanente .......................................................................................................................... 15 

7. Metodologia e Estratégia ........................................................................................................................... 17 

7.1. Reunião Anual do Fórum ..................................................................................................................... 17 

7.2. Grupos de Encontro ............................................................................................................................ 18 

7.3. Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas.................................................................... 19 

7.4. Compromissos Coletivos ..................................................................................................................... 20 

7.5. Fora Regionais ..................................................................................................................................... 25 

7.6. Protocolo com o Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade (ICAP) ............................................ 26 

7.7. Microsite FNAS e Comissão de Validação ........................................................................................... 27 

8. Compromissos ............................................................................................................................................ 29 

8.1. Caracterização ..................................................................................................................................... 29 

8.2 Execução ............................................................................................................................................... 35 

8.3. Abrangência ........................................................................................................................................ 37 

8.4. Produtos .............................................................................................................................................. 39 

8.5. Recursos .............................................................................................................................................. 40 

8.6. Avaliação ............................................................................................................................................. 43 

8.7. Relevância ........................................................................................................................................... 45 

9. Evolução dos Indicadores das Metas do PNRCAD...................................................................................... 47 

10. Avaliação Interna do Funcionamento do FNAS ..................................................................................... 52 

11. Conclusões ............................................................................................................................................. 54 

12. Passos Futuros ....................................................................................................................................... 56 

13. Referência Bibliográficas ....................................................................................................................... 57 

 



Relatório II ciclo 
 

FNAS (2013-2016) 

 

2 

Listagem de siglas utilizadas 
 

• ARS Alentejo - Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. 

• ARS Algarve - Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. 

• ARS Centro - Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. 

• ARS LVT - Administração Regional de Saúde do Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

• ARS Norte - Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. 

• AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto 

• AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 

• AIP-CE - Associação Industrial Portuguesa - Confederação Empresarial 

• ANEBE - Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas 

• ANEM - Associação Nacional de Estudantes de Medicina 

• ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias 

• ANMP - Associação Nacional de Municípios  

• ANP - Associação Nacional de Professores 

• APEDD - Associação Portuguesa de Aditologia 

• APAN - Associação Portuguesa de Anunciantes 

• APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

• APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição 

• APESP - Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado 

• APEF - Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado 

• APAP - Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade e Comunicação 

• APHORT -Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo 

• APMGF - Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar 

• APCV - Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja 

• AA - Associação de Serviços Gerais de Alcoólicos Anónimos de Portugal 

• ACIBEV - Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal 

• ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho 

• ANSR - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

• ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

• BA – Bebidas Alcoólicas 

• CML - Câmara Municipal de Loures 
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• CNAPA - Committee on National Alcohol Policy and Action 

• CATR - Centro e Apoio, Tratamento e Recuperação, IPSS  

• CICSNOVA - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 

• CIG - Comissão para a Igualdade de Género 

• CNPDPCJ - Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens 

• CNJ - Conselho Nacional da Juventude 

• CRUP - Conselho de Reitores da Universidades Portuguesas 

• CCISP - Conselho Coordenados dos Institutos Superiores Politécnicos  

• CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais  

• CNAF - Confederação Nacional das Associações de Famílias  

• CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade  

• CEP - Conferência Episcopal Portuguesa  

• CNE - Corpo Nacional de Escutas 

• CVP - Cruz Vermelha Portuguesa 

• DGC – Direção-Geral do Consumidor 

• DGE – Direção-Geral da Educação 

• DGS – Direção-Geral de Saúde 

• EMPBP – Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas  

• EAHF - Fórum Europeu sobre Álcool e Saúde  

• ESPAD - European School Survey project on Alcohol and other Drugs 

• FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis  

• FETO - Federação Portuguesa das Instituições Privadas Atuantes nas Toxicodependências  

• FPR Federação Portuguesa de Rugby 

• FNAS – Fórum Nacional Álcool e Saúde  

• FPCCSIDA - Fundação Portuguesa Comunidade Contra a SIDA 

• GNR - Guarda Nacional Republicana 

• IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. 

• ICAP – Auto-Regulação Publicitária (ICAP) 

• IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional 

• IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. 

• ISJD - Instituto de S. João de Deus 

• ISS - Instituto da Segurança Social 

• IVV - Instituto da Vinha e do Vinho 
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• INCSPPG - Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

• INME - Inquérito Nacional em Meio Escolar 

• MDN - Ministério da Defesa Nacional 

• OMS – Organização Mundial de Saúde 

• ONG – Organizações Não Governamentais 

• OE - Ordem dos Enfermeiros 

• OF - Ordem dos Farmacêuticos 

• OM - Ordem dos Médicos 

• ON - Ordem dos Nutricionistas  

• OPP - Ordem dos Psicólogos de Portugal 

• PNS – Plano Nacional de Saúde 

• PLA – Problemas Ligados ao Álcool 

• PNRCAD 2013-2020 – Plano Nacional de Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências  

• PSP - Polícia de Segurança Pública  

• PRP - Prevenção Rodoviária Portuguesa 

• RESAPES-AP - Rede de Serviços de Apoio Psicológico ao Ensino Superior 

• SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

• TAS – Taxa de Alcoolemia no Sangue 

• SAAP - Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa 

• SPMT - Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho 

• SPP - Sociedade Portuguesa de Pediatria 

• SV - Sogrape Vinhos, SA 

• TP, I.P. - Turismo de Portugal 

• ULHT - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia 

• UGT - União Geral de Trabalhadores 

• UMP - União das Misericórdias de Portugal 
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1. Relatório II ciclo FNAS (2013-2016) 
 

O período de tempo entre 2013 e 2016 marca, na política nacional para os comportamentos aditivos e 

dependências, uma mudança muito significativa com a extinção do Instituto da Droga e Toxicodependência 

(IDT) e criação do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) que 

assumiu as responsabilidades do instituto extinto.  

O Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS) manteve o seu funcionamento, enquadrado pelo Plano Nacional 

para Redução dos Comportamentos Aditivos (PNRCAD). Como presidente do Fórum manteve-se o Diretor 

Geral do SICAD e esta estrutura continuou a assumir as funções de suporte técnico às atividades desta 

plataforma. 

O presente documento retrata o trabalho desenvolvido ao longo dos quatro anos deste ciclo. Apresentará, 

num primeiro momento, um enquadramento político e histórico do Fórum, descrevendo de seguida a 

estrutura de base, bem com as metodologias e estratégias adotadas na sua dinamização. Seguir-se-á uma 

caracterização dos compromissos desenvolvidos pelas diferentes entidades, em termos de indicadores de 

processo e resultado. Por fim o documento apresentará um conjunto de conclusões com base na avaliação 

dos dados apresentados, que servirão de sustentação a recomendações para o desenvolvimento futuro do 

FNAS.   
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2. Enquadramento 
 

O consumo abusivo de álcool constitui a segunda maior causa de doença relacionada com o estilo de vida 

em da União Europeia e a dependência do álcool representa um fator de risco relativamente a mais de 60 

doenças crónicas, nomeadamente a hepatite alcoólica, a pancreatite alcoólica e quase todas as outras 

doenças do aparelho digestivo, o cancro, a diabetes, as doenças cardiovasculares, a obesidade, os distúrbios 

associados à síndrome alcoólica fetal e os distúrbios neuropsiquiátricos, tais como o alcoolismo. Neste 

sentido, continua a ser prioritário congregar esforços para minimizar os malefícios causados pelo álcool, 

apoiar o acompanhamento e a recolha de dados fiáveis, incentivar a prevenção e a educação para a saúde, o 

diagnóstico precoce, um melhor acesso ao tratamento, o apoio contínuo às pessoas afetadas e às respetivas 

famílias, incluindo programas de aconselhamento, reduzir o número de acidentes rodoviários causados pela 

condução sob efeito do álcool e diferenciar melhor entre os padrões de consumo, os comportamentos e as 

atitudes em relação ao consumo de álcool.  

Em Portugal, tendo por base a referência, quer da Estratégia Europeia em matéria de álcool, quer o Plano 

Nacional de Saúde (PNS 2004-2010) e dando continuidade à redefinição das atribuições na área dos 

problemas ligados ao álcool (2007), o Instituto da Droga e da Toxicodependência iniciou em 2008 um 

processo de auscultação de parceiros que culmina na organização da primeira reunião de um grupo alargado 

de elementos representativos da sociedade civil, visando discutir as questões relativas ao consumo de álcool 

e as bases para a estruturação de um Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 

(PNRPLA, 2010 -  2012).  

Em 2010 é criado formalmente um Fórum Nacional Álcool e Saúde enquanto espaço de discussão entre 

todos os parceiros que se comprometam a desenvolverem projetos e ações tendentes à resolução dos 

problemas ligados ao consumo nocivo de álcool. Para o efeito foi preparada, com o contributo dos parceiros 

envolvidos, uma Carta de Compromisso que estabelece de forma explícita um conjunto de princípios que 

todos os elementos do Fórum deverão subscrever, para que se comprometam a reforçar as ações 

necessárias à minimização dos danos provocados pelo álcool, nomeadamente nas áreas referidas primeiro 

no PNRPLA e posteriormente no Plano Nacional de Redução dos Comportamentos Aditivos e das 

Dependências (2013-2020). Desde então, o percurso referente aos dois primeiros ciclos de existência (2010-

2012 e 2013-2016) tem vindo a proporcionar uma colaboração de proximidade entre os atores, facilitando a 

instituição de uma relação de respeito mútuo, a criação de espaços de partilha de conhecimento, discussão e 

reflexão sobre conteúdos nestas matérias, na procura dos consensos possíveis e a partilha de conceitos.  
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Por outro lado, foi também uma preocupação ao longo de todo o II ciclo da atividade do FNAS, promover o 

trabalho em conjunto nesta área e a potenciação mútua de valências. Desta forma, tirou vantagem da 

constituição desta rede de trabalho no I ciclo, o FNAS assumiu uma postura de encorajamento em relação ao 

trabalho cooperativo, que assumiu diversos moldes nomeadamente a construção de compromissos 

coletivos, a complementaridade de valências num mesmo compromisso, a função de consultoria no 

desenvolvimento de linhas de ação, o suporte a processos de diagnóstico e o aporte de inovação que resulta 

do transfere de expertises entre entidades de diferentes sectores. 

O II ciclo ficou igualmente marcado por alterações na legislação referente ao aumentado da idade mínima 

legal de consumo de bebidas espirituosas e proibida a venda de bebidas alcoólicas entre as 0 e as 8 horas, 

com exceção dos estabelecimentos comerciais de restauração ou de bebidas, dos situados em portos e 

aeroportos em local de acessibilidade reservada a passageiros e dos de diversão noturna e análogos, 

primeiro através do Decreto -Lei n.º 50/2013 e dois anos depois, com o Decreto-Lei nº 106/2015, altura em 

que passou a ser proibido facultar, independentemente de objetivos comerciais, vender ou, com objetivos 

comerciais, colocar à disposição, qualquer tipo de bebida alcoólica em locais públicos e em locais abertos ao 

público a menores de 18 anos. 

Por fim uma referência à Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) desenvolvida entre 2014 e 

2016 sob coordenação Portuguesa do SICAD. Tratou-se de um EU Health Programme, financiado pela 

Comissão Europeia que contou com a participação de 32 Associated Partners de 27 países da União Europeia 

contando ainda com a participação da Islândia, Noruega e Suíça e de 28 Collaborating Partners, tais como o 

OEDT, a OMS, o Pompidou Group e a OCDE, entre outros. Esta Ação Conjunta proporcionou um melhor 

acesso a dados comparáveis sobre padrões de consumo e efeitos nocivos do álcool. Os resultados do 

trabalho produzido pelos workpackages desta ação comum contribuíram para um melhor conhecimento das 

realidades nacionais, através da harmonização de conceitos e recolha de dados, facilitando a monitorização 

deste fenómeno nalgumas das suas vertentes. A importância da coordenação portuguesa num grupo de 

trabalho internacional em torno dos PLA adveio em parte do reconhecimento internacional do trabalho 

desenvolvido pelo país nesta área na última década. O FNAS, assumiu-se como um canal de comunicação 

facilitador da difusão das iniciativas da RARHA, enquanto esta se revelou um espaço de reforço de 

conhecimentos e rigor para os membros do FNAS, desejavelmente a serem aplicados nos compromissos de 

ação. Os membros do FNAS foram convidados a assistir aos eventos de abertura e encerramento da RARHA 

e, em sede de plenário FNAS, foram apresentados aos dados mais significativos sobre o desenrolar desta 

ação conjunta. 

  

http://eurohealthnet.eu/hpe/joint-action-reducing-alcohol-related-harm-rarha
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3. Pressupostos 
 

Nas cartas de compromisso que estão na base do I e do II ciclo do FNAS prevê-se que a adesão ao Fórum 

dependa da apresentação e desenvolvimento de Compromissos de Ação, apreciados pela Comissão 

Executiva e cujos resultados deverão contribuir para a prossecução de políticas eficazes, no sentido da 

redução destes problemas, permitindo simultaneamente um conhecimento mais aprofundado da realidade 

e garantindo uma visão integrada das ações e atividades desenvolvidas em Portugal. Os compromissos 

submetidos distribuíram-se pelas duas áreas, da oferta e da procura. 

O Fórum pretendeu dar resposta às consequências nefastas do consumo nocivo do álcool, reconhecendo 

que este envolve todos os setores da sociedade civil (associações de pais e famílias, organizações não 

governamentais, instituições do setor económico nomeadamente produtores, comerciantes e distribuidores 

de BA, administração pública nomeadamente na área da fiscalização e forças de segurança, da saúde, 

educação, segurança social, juventude, entre outros), reflete-se em todo o ciclo de vida do indivíduo (vida in 

útero, primeira infância, idade escolar, jovens, adultos, população sénior), ocorre em múltiplos contextos 

(recreativos, meio laboral, família, contexto académico, etc.), comporta diversos níveis e tipos de risco (o 

consumo nocivo não é todo igual, depende não só das quantidades mas também dos fatores de 

vulnerabilidade e de proteção de quem consome, e por isso implica uma abordagem integrada e transversal.  

As organizações que compõem o FNAS são muito diversas e a maneira como se envolvem e participam, 

também: variam no seu core business, que determina a natureza do modo como intervêm nomeadamente 

ao nível da escolha dos grupos-alvo, estratégias adotadas e contextos; variam nas atividades a que se 

dedicam, o que influencia as áreas de investimento; variam nos recursos de que dispõem, o que condiciona 

o output, isto é os resultados e os produtos que desenvolvem; variam no leque de parceiros, regionais, 

locais, etc., que facilitam mais ou menos a implementação das ações no terreno; variam na abertura e 

recetividade de fazer as coisas de modo diferente, o que facilita que haja condições para o trabalho em 

parceria; variam no grau de autonomia e no poder de iniciativa, o que influencia a inovação da intervenção e 

as fontes de informação que utilizam; variam na experiência prévia de avaliação e planeamento, que 

condiciona a capacidade de definir indicadores e consequentemente reportar resultados da intervenção. 
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4. Estrutura do fórum 
 

Aquando do final do I ciclo o Fórum Nacional Álcool e Saúde era composto por 56 membros. No final do II 

ciclo 74 membros integram esta plataforma.  

 I ciclo II ciclo 

Administração Pública 19 21 

Autarquias 2 4 

Entidades públicas e privadas - 7 

Instituições do Ensino Superior - 6 

Sociedades Científicas e Ordens Profissionais 4 8 

Operadores da Indústria e do Comércio 6 11 

Entidades do setor social, ONG e IPSS 23 15 

Sindicatos 2 2 

TOTAL 56 74 

 

Comparativamente ao ciclo anterior, houve membros que deixaram de pertencer ao Fórum e membros 

novos que passaram a fazer parte do elenco de entidades. 

 

Foram 8 os membros que deixaram de fazer parte do FNAS, do I para o II ciclo:  

1. Alto Comissariado para a Saúde (extinto);  

2. Associação Nacional de Agentes de Segurança Privada;  

3. Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados;  

4. Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor - DECO; 

5. Fundação de Solidariedade Social Aragão Pinto; 

6. Pernod Ricard Portugal, S.A 

7. Sociedade Portuguesa de Alcoologia 

8. Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia 

Por outro lado, ao longo do II ciclo, juntaram-se ao FNAS mais 26 membros:  

1. Administração Regional de Saúde do Alentejo 

2. Administração Regional de Saúde do Norte 
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3. Agencia Piaget para o Desenvolvimento (APDES) 

4. Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM) 

5. Associação Nacional de Municípios (ANMP)  

6. Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) 

7. Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED)  

8. Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) 

9. Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) 

10. Conselho de Reitores da Universidades Portuguesas (CRUP) 

11. Conselho Coordenados dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) 

12. Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) 

13. Corpo Nacional de Escutas (CNE) 

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

15. Federação Portuguesa de Rugby (FPR) 

16. Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

17. Ordem dos Farmacêuticos (OF) 

18. Ordem dos Nutricionistas (ON) 

19. Ordem dos Psicólogos (OPP) 

20. Rede Portuguesa das Cidades Saudáveis (RPCS) 

21. Rede de Serviços de Apoio Psicológico ao Ensino Superior (RESAPES) 

22. Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) 

23. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia (ULHT) 

24. Observadores: Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial (ICAP) 

25. Observadores: Secretaria Regional da Saúde da Madeira (SRSRAM) 

26. Observadores: Secretaria Regional da Saúde dos Açores (SRSRAA) 

 

Dado que o Fórum constitui uma plataforma, a nível nacional, representativa de todas as partes interessadas 

da sociedade civil que se comprometem a reforçar as ações necessárias para a redução dos danos 

provocados pelo consumo nocivo de álcool, foi uma preocupação central assegurar uma colaboração de 

proximidade com todos os atores e proporcionar também um espaço de partilha, discussão e reflexão sobre 

conteúdos pertinentes no âmbito da temática em apreço. 

A dinâmica do Fórum assenta numa estrutura gerida por uma comissão executiva, formada por 

representantes de membros dos sectores diferentes sectores nomeadamente a Administração Publica, os 
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Operadores Comerciais e a Sociedade Civil, coordenada por um secretariado permanente, responsável pela 

organização das dinâmicas facilitadoras da consolidação da rede de parceiros. 

Na carta de compromisso assinada por todos os membros do FNAS, sublinha-se que as entidades que 

integrem o Fórum devam ter um âmbito de ação nacional e que a sua inclusão possa resultar de um pedido 

próprio dirigido ao presidente desta estrutura ou acontecer mediante convite, no sentido de garantir a maior 

abrangência e a representatividade de diferentes sectores. As suas ações são um convite à participação: 

dada a diversidade da natureza das organizações que o compõem, a atividade do fórum pode visar tipos de 

participação que vão desde a recolha de informação sobre necessidades e práticas junto às entidades 

associadas de cada membro, desenvolvimento de processos de sensibilização públicos ou internos à 

organização, proporcionar iniciativas com base a sua área de expertise que proporcionem inovação e 

respostas complementares às desenvolvidas pelos serviços de saúde na área dos problemas ligados ao 

álcool. É igualmente essencial o papel que, em conjunto, poderão desenvolver ao nível do networking 

enquanto cooperação ou esforço coletivo em prol de metas comuns e da advocacy enquanto representação 

cívica na defesa dos interesses e legitimação do acesso a determinados direitos e deveres. 

No II ciclo, o FNAS foi gerido por uma Comissão Executiva constituída por 11 entidades, um Secretariado 

Permanente (dois elementos do SICAD) e presidido pelo Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, 

das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool que é também, é, por inerência de funções, o Diretor-

Geral do SICAD. 
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5. Comissão executiva  
 

A composição da Comissão Executiva neste II ciclo assegurou uma representação equilibrada dos membros 

do Fórum (Operadores Económicos, Organizações Não-Governamentais e Administração Pública) - a 

designar pelo Presidente. O Fórum delegou nela funções de consulta e de deliberação sobre questões de 

processo e de resultado. Esta Comissão teve ainda o papel de prestar suporte técnico às propostas de 

intervenção, bem como orientações relativamente ao seu enquadramento nos propósitos do Fórum. A 

participação dos elementos nesta Comissão Executiva não foi remunerada. A Comissão Executiva foi 

presidida pelo Presidente do Fórum ou por quem ele mandatar. A Comissão Executiva é representada pelo 

seu Presidente, a quem compete presidir às reuniões e dirigir os trabalhos da Comissão. A constituição da 

Comissão Executiva no II ciclo foi a seguinte: 

1. ACIBEV - Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal;  

2. ANEBE - Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas; 

3. ANSR - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; 

4. APCV - Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja; 

5. ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; 

6. CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais; 

7. DGE - Direcção-Geral da Educação; 

8. OE - Ordem dos Enfermeiros; 

9. SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências; 

10. SPMT - Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho; 

11. Turismo de Portugal, IP 

 

Segundo o seu regulamento interno, competiu à Comissão Executiva: 

1. Estabelecer as diretrizes para a seleção de projetos no âmbito do Fórum. 

2. Fornecer orientações na elaboração de propostas de intervenção e no seu enquadramento nos 

propósitos do Fórum. 

3. Desempenhar funções de consulta e de deliberação sobre questões de processo e de resultado. 

4. Outras que o Fórum deliberar atribuir-lhe.  
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A Comissão Executiva reuniu, durante o II ciclo, em 2013 e 2014 quatro vezes por ano e em 2015 e 2016 três 

vezes por ano, para o exercício das suas competências. A subtração de uma das reuniões anuais prendeu-se 

com a introdução da metodologia de Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas iniciada em 

2015, que prevê a presença de um representante da CE em cada uma das reuniões mensais, facto que repõe 

de novo o número de participações anuais de cada membro do CE em quatro momentos dedicados às 

responsabilidades de gestão do FNAS.  

 

Os conteúdos visados nas reuniões da Comissão Executiva de 2013 ao final de 2016, foram selecionados de 

acordo com os tópicos em destaque no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências e também 

sobre questões processuais relativamente à gestão do próprio Fórum: 

• Ponto de Situação PNRPLA 2010-2012,  

• Ponto de Situação RARHA, 

• Discussão das ações do Plano Nacional para a Redução de Comportamentos Aditivos e Dependências 

e Plano de Ação 2013-16, 

• Introdução de novas metodologias para promoção de sinergias e lançamento de novos 

compromissos: Grupos de Encontro e Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas, 

• Revisão de documentos-base: carta de compromisso, regulamento interno da Comissão Executiva, 

formulário de submissão e respetivo guião de preenchimento, 

• Gestão de pedidos de novos pedidos de adesão, 

• Definição da comissão de validação de materiais e metodologias de apreciação dos produtos dos 

compromissos, 

• Discussão sobre os resultados do estudo sobre disponibilização e venda de bebidas alcoólicas, 

• Informação e discussão sobre o desenvolvimento de alguns compromissos, designadamente 

compromissos transversais, tais como o Prémio Fórum Nacional Álcool e Saúde ou o compromisso 

das Sociedades Científicas e das Ordens Profissionais, 

• Apresentação e discussão dos dados do estudo-piloto sobre o consumo de bebidas alcoólicas na 

gravidez, levado a cabo no final de 2014, 

• Apresentação e discussão do planeamento de uma reunião exploratória no âmbito das práticas de 

promoção comercial de bebidas alcoólicas em contexto recreativo (ex. happy hours, ladies’ nights, 3 

bebidas pelo preço de 1, etc.), que se entendeu ser merecedora de uma reflexão conjunta 

integradora das diferentes perspetivas dos múltiplos stakeholders envolvidos, na temática e no 

Fórum, no âmbito do protocolo com o ICAP, 
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• Apresentação e discussão do estudo sobre a disponibilização e venda de bebidas alcoólicas previsto 

no DL n.º 50/2013, de 16 de Abril, designadamente incidindo sobre a ausência de modificação de 

comportamentos e perceções um ano após a introdução do novo Decreto-Lei 50/2013, as formas de 

potenciar essas mudanças (dando mais visibilidade a ações de fiscalização) e as limitações às 

mesmas. 

• Suspensão de Membros do FNAS sem compromisso ativo, 

• Informação sobre o decorrer dos trabalhos da RARHA Joint Action on Reducing Alcohol Related 

Harm, 

• Informação sobre o scoping paper sobre a nova estratégia europeia do álcool, aprovado pelo CNAPA 

em dezembro de 2014. 
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6. Secretariado permanente 
 

O Secretariado Permanente conheceu no II ciclo uma dinâmica bastante diferente da do ciclo anterior, 

começando pelo alargamento dos seus elementos, de 2014 para 2015, de um para dois, em resposta ao 

crescimento do número de membros e das funções a desempenhar. 

Para além das funções naturais de reportar o trabalho desenvolvido em cada ano do ciclo, o SP compilou 

toda a informação disponível no relatório do I ciclo disponibilizado em 2013.  

Em função dessa reflexão levada à discussão na Comissão Executiva e no Fórum Extraordinário de Novembro 

de 2013, o SP procedeu à reformulação dos documentos de gestão do FNAS para o II ciclo, nomeadamente a 

Carta de Compromisso, o documento orientador da Comissão Executiva, o Formulário de Submissão de 

Compromissos e o Guia de Suporte ao preenchimento do formulário. Criou o documento de adesão ao FNAS, 

a assinar por cada membro integrante do Fórum, como uma alternativa à assinatura formal da Carta de 

Compromisso, funcionando este documento como anexo à referida Carta.  

O SP desenvolveu ao longo de 2013 a 2015 um intenso trabalho de contacto quer com os anteriores 

membros do FNAS, quer com novas entidades no sentido de colmatar lacunas identificadas na constituição 

do Fórum em sectores específicos. Foram concretizadas no decurso do II ciclo 145 reuniões com membros, 

quer no sentido de dar apoio à estruturação de compromissos, quer na colaboração para a concretização 

dos mesmos.  

Para além do trabalho de networking junto aos membros FNAS, o SP envolveu-se igualmente na criação de 

pontes com outras entidades, paralelas à dinâmica interna do Fórum. Para além da articulação com as 

Secretarias Regionais de Saúde das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores e do protocolo com o ICAP, 

o SP manteve um trabalho de articulação com a Plataforma da Saúde Sazonal da responsabilidade da 

Direção Geral da Saúde, integrando a sensibilização para as consequências do consumo de risco de Bebidas 

Alcoólicas dentro dos conteúdos abrangidos por esta plataforma durante o período do Verão.  

O SP assumiu igualmente no II Ciclo a função de dinamização de momentos de encontro entre membros, 

como anteriormente já foi referido no plano das estratégias adotadas, primeiro numa perspetiva de reflexão 

sobre áreas de intervenção de interesse comum (Grupos de Encontro) e posteriormente no âmbito da 

partilha de boas práticas e monitorização dos compromissos em curso (Encontros de Monitorização e 

Partilha de Boas Práticas). A dinamização destes momentos pressupôs a organização prévia da agenda de 

trabalhos, o convite aos membros que apresentassem os seus compromissos, a divulgação do programa e a 

produção de atas para cada um dos encontros. 
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Neste ciclo, como anteriormente foi referido, procedeu-se à revisão dos conteúdos do Diretório do Álcool e a 

sua transferência para um micro-site FNAS criado dentro do website do SICAD. Foi função do SP a definição 

da estrutura deste website e a seleção de conteúdos a incluir.  

Foi ainda tarefa do SP a manutenção da comissão de validação de materiais, que tem a função de se 

pronunciar sobre os produtos concretizados no âmbito dos compromissos FNAS. Coube ao SP, uma vez 

validados os materiais, divulgá-los no micro-site. 
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7. Metodologia e Estratégia 
 

7.1. Reunião Anual do Fórum 

No primeiro ano de atividade do II ciclo (2013) do Fórum, tiveram lugar duas reuniões: a reunião habitual 

(por altura da primavera) e uma outra extraordinária, em novembro, de forma a assinalar a assinatura da 

carta de compromisso do II ciclo. Nos anos seguintes (2014, 2015 e 2016) o FNAS promoveu apenas a 

reunião anual ordinária. Durante os quatro anos de vigência do II ciclo os tópicos dos programas procuraram 

ser abrangentes e simultaneamente promotores de discussão: 

2013 2014 2015 2016 

18 de março 11 de novembro 8 de maio 14 de abril 

(63 participantes, em 

representação de 44 

entidades) 

28 de abril 

(60 participantes, 

em representação 

de 38 entidades) 

Informações 
gerais 

Programa de 
trabalho para o 
Fórum;   

Calendarização 
dos Passos 
posteriores ao 
Fórum; 

Discussão do 
draft do relatório 
sobre a atividade 
do FNAS no 
período entre 
2010-2013; 

Discussão das 
implicações do 
documento legal 
aprovado em 
Conselho de 
Ministros 
referente ao 
álcool. 

Proposta de Conteúdos 
e Metodologias para 
aprovação pelo Fórum; 

Apresentação dos 
membros e do 
funcionamento do FNAS; 

Discussão do Plano 
Nacional para a Redução 
dos Comportamentos  
Aditivos e das 
Dependências e do 
Plano de Ação para o 
quadriénio 2013-2016  e 
a Carta de 
Compromisso; 

Apresentação das linhas 
orientadoras para a 
apresentação de 
compromissos – regras 
para apresentação, 
estratégias facilitadoras, 
e task forces. 

Assinatura da Carta de Compromisso 
2013-2016; 

Apresentação do Plano Nacional para 
a Redução dos Comportamentos 
Aditivos e das Dependências 2013-20 
e da Rede de Referenciação; 

Apresentação da reflexão em torno 
de uma nova estratégia europeia; 

Apresentação do desenvolvimento 
dos projetos internacionais em curso 
ligados ao álcool (RARHA, BISTAIRS, 
ODHIN, EWA); 

A experiência do Fórum: 
apresentação da experiência dos 
grupos de encontro; apresentação 
dos compromissos recebidos; 
apresentação dos critérios de 
avaliação e da sensibilidade que 
resultou da mesma; recomendações 
para o desenvolvimento dos 
compromissos e apresentação da 
área de membros do Diretório do 
Álcool; 

Memórias para o futuro; 

Ponto de situação FNAS; 

Neuroquímica do pensamento: 
recompensa e felicidade 
(Preletora Convidada: Professora 
Doutora Manuel Grazina); 

 Resultados do estudo Regime 
Legal de Disponibilização, Venda 
e consumo de Bebidas Alcoólicas 
em Locais Públicos ou Abertos ao 
Público: Elementos para a 
compreensão da sua aplicação e 
dos padrões de consumo de 
álcool nos jovens. Propostas de 
alteração ao Decreto-Lei n.º 
50/2013; 

Contributos do/no FNAS: 
exemplos de compromissos em 
ação; 

Indicadores sobre o álcool em 
Portugal e no mundo; 

Situação do País em 
Matéria de Álcool 
2014; 

Ponto da Situação 
FNAS: Membros, 
Ações e 
Metodologias; 

Resultados que Joint 
Action on Reducing 
Alcohol Related Harm 
(RARHA); 

Linhas de Ação no 
âmbito da Redução 
dos Problemas 
Ligados ao Álcool; 

A Economia da 
Felicidade e a Saúde. 
(Preletor Convidado: 
Professor Doutor 
Gabriel Leite Mota) 
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7.2. Grupos de Encontro 

A concretização dos Grupos de Encontro foi aprovada no Fórum de Novembro de 2013. Estes grupos foram 

criados de forma a lançar novos compromissos para o II ciclo, de forma a proporcionar aos seus membros 

espaços de partilha de experiências e a criação de sinergias entre entidades que atuem no mesmo campo de 

ação e tenham em comum um mesmo objetivo. Os membros do FNAS foram convidados a pôr em comum 

conceitos, motivações, intenções, estratégias e práticas reforçando um verdadeiro espírito de rede. De cada 

grupo de encontro foi lavrada uma ata partilhada através do Diretório do Álcool.  

No total, ao longo do mês de janeiro concretizaram-se 5 grupos de encontro incidindo sobre as áreas (1) 

Informação/sensibilização, (2) Prevenção/Formação, (3) Tratamento/Reinserção, (4) Redução de Riscos 

Minimização de Danos/Fiscalização/Domínio da Oferta e (5) Investigação e Produção Científica. Este último 

grupo reuniu uma segunda vez, com o objetivo de produção de um compromisso coletivo que envolvesse 

todas as entidades membro com interesse e envolvimento nesta área.  

Os membros do FNAS foram convidados a pôr em comum conceitos, motivações, intenções, estratégias e 

práticas reforçando um verdadeiro espírito de rede. De cada grupo de encontro foi lavrada uma ata, 

partilhada com todos os restantes membros do Fórum, através do recurso ao Diretório do Álcool cuja 

manutenção foi da responsabilidade do SICAD. 

Os grupos de encontro foram dinamizados pelo secretário permanente com o apoio de elementos da 

comissão executiva. No decurso destes grupos foi promovido o conhecimento sobre o trabalho desenvolvido 

por cada entidade nas áreas em reflexão bem como a exploração de potenciais compromissos de ação a 

apresentar no âmbito do FNAS. Foi igualmente aproveitada esta oportunidade para rever as linhas 

orientadoras para a submissão dos referidos compromissos.  

Globalmente, os Grupos de Encontro receberam uma excelente avaliação, tendo sido opinião unanime que 

se tratou de uma iniciativa que aproximou mais os membros, proporcionou a emergências de parcerias e 

despoletou o desejo de novos momentos deste tipo, eventualmente com novos temas.  

As principais conclusões produzidas sublinharam aspetos como a diferença entre informação, sensibilização 

e prevenção, visando sobretudo a consciencialização dos limites de uma intervenção pontual e das 

mensagens sem suporte continuado da relação, a necessidade de continuidade das intervenções de 

sensibilização, o ajustamento da informação à fase do ciclo de vida em que os seus destinatários se 

encontram, género e contextos de intervenção, e também a quem se destinam (por exemplo se se trata do 

público em geral, profissionais da área ou decisores políticos). Foram também ao encontro do papel das 

Campanhas Preventivas e sugerido o desenvolvimento de abordagens transversais, integrando vários 
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parceiros, tendo sido equacionada a importância de avaliar a intervenção preventiva e sublinhada a 

necessidade de formar as entidades para a implementação desses mínimos. As áreas de ação do tratamento 

e da reinserção foram exploradas e o diagnóstico social – individual e territorial, visando a estruturação de 

respostas, foram colocadas em destaque como terreno fértil para o desenvolvimento de compromissos. Foi 

destacada a importância de os compromissos de ação no FNAS se centrarem em resultados e não tanto na 

realização, permitindo a conceção de linhas de ação ou de harmonização que possam vir a ser testadas em 

pequena escala para virem a ser generalizadas posteriormente. Na vertente da oferta, foram visadas 

matérias como a acessibilidade e os normativos que enquadram o álcool. Foi considerado fundamental a 

descodificação da mensagem densa dos dispostos legais para formatos mais acessíveis ao público em geral. 

Foi considerado de grande interesse a aposta no desenvolvimento de brainstormings que permitam 

primeiros esboços para balizar áreas de forte indefinição como por exemplo a promoção do consumo. 

Finalmente no âmbito da produção científica, a reflexão decorreu em torno da necessidade de que a 

investigação acontecesse ao serviço da ação e da qualidade dos compromissos do FNAS.  

 

7.3. Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas 

Na reunião do Fórum Nacional em Abril de 2014 foi proposto e aprovado que os Encontros de Monitorização 

e Partilha de Boas Práticas (EMPBP) pudessem tornar-se a forma privilegiada de levar a cabo o processo de 

validação e monitorização dos compromissos dos diferentes membros do FNAS, tendo-se iniciado a sua 

implementação em janeiro de 2015. Foi envida uma carta de apresentação deste modelo de trabalho a cada 

membro do FNAS, propondo que os compromissos fossem objetos de uma apresentação oral com base num 

modelo tipo, partilhada com outras entidades-membro fizessem o reporte ou que quisessem estar presentes 

nessa mesma sessão. Os modelos de apresentação seriam por sua vez partilháveis na secção do website 

destinada ao FNAS. Assim, eram apresentados como objetivos para os EMPBP: (1) permitir uma 

apresentação dos compromissos em curso ou daqueles a iniciar; (2) proporcionar uma reflexão sobre as 

práticas numa perspetiva pedagógica de aumentar a concordância em torno de conceitos; (3) permitir a 

troca de experiências entre membros do FNAS com interesses próximos no plano da intervenção. Assim, os 

referidos Encontros teriam uma regularidade mensal e a duração de 20 minutos de apresentação para cada 

entidade, num máximo de 8 entidades por encontro. Os Encontros seriam sempre agendados para uma 

segunda-feira de manhã, na segunda quinzena de cada mês, de acordo com a conveniência da maioria dos 

membros. A dinamização ficaria a cargo do secretariado permanente, complementada pela participação de 

um membro da comissão executiva. Foi estruturada uma apresentação tipo, enviada a todas as entidades 
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convidadas para cada Encontro, na qual se solicitavam os dados que anteriormente deveriam integrar os 

relatórios intermédios.  

Foram concretizados no II ciclo dezassete EMPBP, nos quais participaram 46 instituições-membro do FNAS, 

apresentando os seus compromissos ou assistindo à apresentação de outros. As reuniões tiveram uma 

participação média de 12 pessoas, somando-se 196 presenças nos dezassete encontros realizados. No total 

foram apresentados 70 compromissos dos 83 compromissos aprovados até ao final do ciclo, 

correspondendo a uma cobertura de 83% das intervenções em curso. 

Para além de serem uma oportunidade de monitorizar os compromissos em curso e para apresentar à 

Comissão Executiva (e aos presentes) os compromissos recém-submetidos, a fim de validar o seu plano de 

ação os Encontros de Monitorização foram também o espaço de eleição para apresentar e discutir 

compromissos em curso. No decurso das sessões de monitorização, as entidades deram conta das atividades 

concretizadas e das iniciativas em curso. Foram exploradas as dificuldades e as opções tomadas face às 

mesmas, tendo havido partilha de experiências e propostas de reformulação. Segundo a avaliação da 

satisfação dos membros com os Encontros de Monitorização (39 respostas), sobressaem resultados 

claramente positivos sobre a forma como decorreram e respeitantes à sua utilidade, sublinhando a 

possibilidade de estabelecer pontes entre as entidades e a transferência de experiências. O debate 

resultante em torno de alguns dos compromissos teve esta riqueza, lançando bases para novos 

compromissos e novas parcerias.  

 

7.4. Compromissos Coletivos 

Os compromissos coletivos são uma forma de compromisso particular que resultam de propostas do próprio 

secretariado FNAS. Têm como objetivo ir de encontro a necessidades identificadas não passiveis de serem 

alcançadas através de compromissos normais. 

 

7.4.1. Compromisso Coletivo das Sociedades Científicas e os Grupos de Profissionais 

Este compromisso nasceu diretamente do trabalho iniciado com os Grupos de Encontro, mais 

concretamente aquele que envolveu as Sociedades Científicas e os Grupos de Profissionais. O compromisso 

original pressupunha que as entidades aderentes assumissem pelo menos uma de quatro atividades a saber: 

Atividade 1 - Promover, através de websites oficiais, a divulgação de iniciativas desenvolvidas no âmbito do 

FNAS por parte dos membros ligados ao grupo de Promoção da Evidência Científica com especial destaque 
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para linhas orientadoras para a intervenção profissional em articulação com as Guidelines produzidas no 

âmbito da Joint Action RARHA.  

Atividade 2 - Promover, direta ou indiretamente, a oferta formativa no âmbito das práticas valorizadas nas 

Guidelines, nomeadamente ao nível da utilização do instrumento de diagnóstico precoce (ASSIST) e de 

intervenção breve. 

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

divulgação em formato de artigos através das revistas oficiais de cada entidade. 

Atividade 4 - Integrar o tema dos Problemas Ligados ao Álcool nos Programas de Encontros Científicos 

organizados pelas diferentes entidades membro, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido no âmbito das 

atividades 2 e 3. 

 

Com base nestas linhas de ação, seis entidades aderiram ao compromisso coletivo: Associação Portuguesa 

de Aditologia (APEDD), Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF), Associação Portuguesa de 

Medicina Geral e Familiar (APMGF), Ordem dos Farmacêuticos (OF), Ordem dos Nutricionistas (ON) e 

Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP).  

Tabela 1 - Entidades que aderiram ao Compromisso coletivo 

 APEDD APEF APMGF OF ON SPP 

Atividade 1 X X  X X X 

Atividade 2 X  X X X X 

Atividade 3 X X X X  X 

Atividade 4 X X X X X X 

 

Deste modo os conteúdos referentes ao Fórum Nacional Álcool e Saúde e aos assuntos relacionados com o 

mesmo tiveram uma difusão através dos websites das Sociedades Científicas e Ordens Profissionais 

envolvidas. 

Em termos de oferta formativa, a APEDD realizou workshops interativos, a APMGF aproveitou as Escolas de 

Primavera e Outono para dirigir aos médicos internos e médicos de medicina Geral e Familiar formação 

nesta área nomeadamente ao nível da deteção precoce e intervenções breves, visando a melhoria das 

atitudes dos profissionais na abordagem aos problemas ligados ao álcool nos Cuidados de Saúde Primários. A 

Ordem dos Nutricionistas organizou uma formação de curta duração na área e a SPP dedicou um painel no 
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Congresso Anual, dando destaque ao período da gravidez e primeiros anos de vida, investindo também na 

formação poderá igualmente ser desenvolvida através das academias. 

Em termos de promover a produção científica em torno do tema, a APEF fez uma seleção de publicações 

científicas relevantes na área, a APEDD aproveitou a sua própria revista como veículo de produção científica, 

a OF utilizou a sua newsletter semanal poderá ser um veículo para a promoção e difusão de artigos 

científicos e a SPP considerou que a Ata de Pediatria Portuguesa foi um veículo para a promover a produção 

científica desejada. 

Por fim, em termos de dar visibilidade às problemáticas ligadas ao álcool em encontros de caracter científico, 

a APEF introduziu alguns tópicos relacionados com o álcool nas suas reuniões científicas, A APEDD fê-lo no 

seu Congresso Nacional de Aditologia, a APMGF incluiu os PLA no Congresso Científico Anual e no Encontro 

Nacional de Medicina Geral e Familiar bem como no Encontro Unidades de Saúde Familiar, a Ordem dos 

Farmacêuticos integrou o tópico em Eventos Temáticos a concretizar até finais de 2016 e a Ordem dos 

Nutricionistas concretizou vários seminários de nutrição comunitária. 

 

7.4.2. Prémio FNAS 

Ao contrário do compromisso coletivo anterior, o Prémio FNAS resultou da partilha de um objetivo 

confluente entre entidades que tinham em comum a representação de associados ou entidades cujo 

trabalho a nível local no âmbito dos problemas ligados ao álcool poderia merecer maior visibilidade. Assim, a 

criação do Prémio Fórum Nacional Álcool e Saúde (“Prémio FNAS”) serviu para dar destaque a entidades 

que, não tendo assento no Fórum, desenvolveram trabalho de relevo no biénio anterior ao ano de 

lançamento (2014-15), no âmbito dos problemas ligados ao álcool, nomeadamente no contexto da Educação 

e da Intervenção Social, Comunitária e Autárquica. 

A atribuição dos “Prémios FNAS” foi uma iniciativa conjunta da Direção-Geral da Educação, Confederação 

Nacional das Instituições de Solidariedade, Associação Nacional de Municípios Portugueses e Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências no âmbito do Fórum Nacional Álcool e 

Saúde.  

O ponto de partida foi lançar, em 2014, um desafio aos Membros do FNAS que o desejassem, para se 

envolverem num compromisso de ação conjunto, que recebeu a denominação de PRÉMIO FNAS. Através 

deste prémio pretendeu-se valorizar práticas que se tenham destacado no âmbito da intervenção nos 

problemas ligados ao álcool. Ao desafio aderiram, neste primeiro momento a DGE, a CNIS e a ANMP mas 

esperamos que possa ser generalizado a outras áreas no próximo ciclo do Fórum. 

http://www.anmp.pt/
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Deste modo, o PRÉMIO FNAS assumiu três linhas de apreciação: uma na área da educação, outra na área 

autárquica e finalmente uma na área da solidariedade social, o que se traduz em três prémios, um em cada 

uma das áreas. 

Foi constituído um grupo de trabalho para construir o desenho do projeto e o regulamento. Ambos os 

documentos foram submetidos à apreciação dos departamentos jurídicos de cada uma das quatro entidades 

(SICAD, DGE, CNIS e ANMP) e da Comissão Executiva. O grupo trabalhou ainda nos critérios que presidiram à 

seleção e classificação das candidaturas. 

Quanto ao júri, as quatro entidades envolvidas foram convidadas a indicar um ou mais representante(s) ou 

personalidade(s) para fazer parte do painel de jurados que assegurasse a apreciação das candidaturas 

apresentadas, para que o se procedesse à seleção dos cinco elementos do júri do Prémio FNAS. 

No caso particular da ANMP, foi entendido que não deveria ser nomeado um representante da respetiva 

associação, de modo a evitar que a sua neutralidade face às autarquias que representa possa ser posta em 

causa. Deste modo, a ANMP propôs em alternativa, a identificação de uma personalidade para integrar o júri 

provinda de uma das quatro entidades, Ordem dos Médicos; Ordem dos Enfermeiros; Ordem dos Psicólogos 

ou Associação Nacional de Farmácias. Assim, para representar a ANMP, o Presidente do Júri (Dr. João 

Goulão) determinou que seria um elemento a designar da Ordem dos Enfermeiros. 

Os critérios que presidiram à escolha dos trabalhos referiram-se aos seguintes parâmetros: a) Carácter 

inovador do trabalho desenvolvido; b) Relevância para o PNRCAD; c) Abrangência da intervenção; d) 

Coerência entre as estratégias adotadas, diagnóstico e avaliação; e) Conformidade do projeto com o prémio 

a que concorre; f) Sucesso/probabilidade de sucesso do projeto. 

O Concurso foi lançado a 1 de Junho de 2016, tendo sido anunciado o seu início na reunião Plenária do 

Fórum Nacional Álcool e Saúde de 28 de abril de 2016. Foi publicitado em cada um dos websites 

www.dge.mec.pt; http://www.anmp.pt; www.cnis.pt, para além do www.sicad.pt/ e do 

http://www.diretorioalcool.pt, anexando igualmente, em cada um, as hiperligações para o Regulamento, o 

Formulário de Candidatura, o Guião para preenchimento do Formulário e os Critérios para a Avaliação das 

Candidaturas. Na página do facebook do SICAD, foi também publicitado o concurso. 

Cada uma das entidades (DGE, ANMP e CNIS) fez a divulgação do evento através do envio de e-mails aos 

seus associados ou das respetivas newsletters. 

Foram encontrados e premiados os vencedores, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido. Dado que se 

trata de um prémio de reconhecimento e porque o objetivo era exatamente destacar trabalho que esteve e 

está a ser levado a cabo no terreno, foram também atribuídas menções honrosas a outros concorrentes. 

Assim, foram premiados, em cada categoria: 

http://www.dge.mec.pt/
http://www.anmp.pt/
http://www.cnis.pt/
http://www.diretorioalcool.pt/
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• Instituições de Solidariedade Social / Organizações Não Governamentais – Prémio Intervenção 

Social/Comunitária 

- Centro de Solidariedade de Braga - Projeto Homem -“Mais Vale Prevenir” – 1º prémio 

- Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Trofa – “Cross-Stars” 

- Associação Fernão Mendes Pinto –  “Giros” 

 

• Municípios (Associações de Municípios e Entidades Intermunicipais – Prémio Intervenção Autárquica 

- CM Cascais – “Estratégia de Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas no Município de 

Cascais” - 1º prémio 

- Serviços Intermunicipalizados de Aguas e Resíduos de Loures e Odivelas – “Regulamento de 

Prevenção, Deteção do Consumo Excessivo de Álcool e Outras Substâncias em Meio Laboral nos 

SIMAR” 

- CM Gondomar – Projeto “CARA” 

- CM Sesimbra – “Escolhe o teu caminho”  

 
• Agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, da rede pública, do ensino básico e secundário e 

escolas particulares e cooperativas com contrato de associação, do ensino básico e secundário – 

Prémio Educação 

- Agrupamento de Escolas Viso – “Tu controlas o que bebes” - 1º prémio 

- Agrupamento de Escolas Celorico de Basto – “Adolescência informada e sóbria” 

- Escola EB 2,3 / S Pedro Ferreiro – “Zero por cento de álcool, cem por cento de vida” 

 
Considerando que o objetivo que deu origem ao Prémio FNAS 2016 se prendia com a necessidade de trazer a 

público a intervenção local que é desenvolvida no âmbito de Associações, Confederações, Sociedades, 

Membros do Fórum, etc. com representação nacional, e se o entendermos como uma experiência-piloto 

para ser replicada e alargada em anos seguintes. 

Relativamente ao número de candidaturas, verificou-se que o número de candidatos em cada área foi 

equivalente, embora reduzido. A necessidade de expandir o âmbito do prémio a outros Membros é uma 

conclusão evidente. Este facto sugere-nos também que, numa próxima edição, haverá oportunidade de 

melhoria no que respeita aos métodos de divulgação do prémio junto das entidades locais.  

Embora os critérios de avaliação contemplassem a abrangência, outra dimensão pouco explorada na 

avaliação das candidaturas dos prémios de 2016 foi a possibilidade de em função da especificidade de cada 
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situação, a entidade local poder participar ativamente no processo de identificação e implementação de 

respostas diferenciadas em contextos integrados e promissores de uma efetiva aprendizagem e participação 

de todos os alunos. Neste sentido, o alargamento do prémio em anos futuros favorecerá que, em função da 

especificidade de cada intervenção, se possam contemplar, entre outros, os seguintes aspetos: (i) eficaz 

gestão e otimização dos recursos existentes na entidade local e na comunidade envolvente; (ii) 

implementação de um trabalho cooperativo entre os diferentes intervenientes no processo interventivo; (iii) 

alargamento da intervenção a uma grande diversidade de contextos, nomeadamente, recreativo, laboral, 

familiar, unidades clínicas especializadas, domicílios e outros espaços da comunidade. 

 

7.5. Fora Regionais 

Iniciou-se também no II ciclo de atividade do FNAS, em 2015 uma reflexão com os representantes das 

Secretarias Regionais de Saúde de cada uma das Regiões Autónomas sobre o potencial interesse em criar em 

cada uma das Regiões, um Fórum Regional no qual o tema dos problemas ligados ao álcool pudesse ser 

discutido com entidades de caracter regional em função das particularidades sociais e culturais. 

Nesse sentido, os representantes das Secretarias Regionais de Saúde de cada uma das Regiões Autónomas 

com assento no FNAS iniciaram um processo de contactos com o objetivo de criar condições para o 

lançamento das bases para Fóruns Regionais do Álcool e Saúde.  

Na região Autónoma dos Açores, a Direção Regional da Saúde concretizou uma reunião preliminar com 

representantes de entidades regionais dos Açores: Polícia de Segurança Pública, Casa de Povo de Santa 

Bárbara, Delegação Regional dos Açores da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Direção Regional da 

Educação, Casa de Saúde de São Rafael, Casa de Saúde de São Miguel, Associação de Alcoólicos Anónimos, 

Serviços de Viação e Transportes Terrestres da Angra do Heroísmo, a Guarda Nacional Republicana e a 

Direção Regional da Solidariedade Social. Para essa reunião foram ainda convidados a Diretora da Direção de 

Serviços de Planeamento e Intervenção do SICAD (Dr.ª Graça Vilar), um elemento do secretariado 

permanente do FNAS (Raul Melo) e o representante da Região Autónoma da Madeira, Dr. Nelson Carvalho, 

Nessa reunião, foi apresentada a realidade Nacional no que diz respeito aos problemas ligados ao álcool, a 

experiência do FNAS e a realidade da Região Autónoma da Madeira. Foi discutida a pertinência da 

constituição de um Fórum Regional, quais as entidades que a deveriam integrar e a dinâmica a instituírem. 

Em conclusão, foi considerado que “o Fórum é a solução mais viável para a problemática do consumo do 

álcool, pois além de responsabilizar todos, torna as soluções integrativas e é onde surgem mais resultados – 

Ouvir todos é importante, porque saímos da nossa perspetiva” (DGS/RAA, Ata do encontro). Este processo 
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foi suspenso durante o período de transição que se verificou na sequência da mudança do Secretário 

Regional da Saúde e da criação da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências tendo sido 

retomado no final de 2016. 

Na Região Autónoma da Madeira foram desenvolvidos contactos com as entidades selecionadas pela 

Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, serviço pertencente ao 

IASAÚDE, IP-RAM, na dependência da Secretaria Regional da Saúde. No decurso desses contactos levados a 

cabo a partir de 2016, foi solicitado às entidades aderentes ao Fórum Regional que identificassem linhas de 

ação que venham a desenvolver num futuro próximo. Deste modo estão criadas todas as condições para vir 

a formalizar em breve o Fórum Regional Álcool e Saúde. 

Em ambas as Regiões aguardam-se novos passos a concretizar em 2017, visando a concretização dos 

referidos Fora Regionais. 

 

7.6. Protocolo com o Instituto Civil da Autodisciplina da 

Publicidade (ICAP) 

As linhas de ação do ICAP para 2015 e 2016, no âmbito de um protocolo estabelecido com o SICAD em 

outubro de 2014 foram relevantes para o FNAS porquanto vertem para as áreas de interceção entre a saúde 

e a comunicação comercial e vão ao encontro dos objetivos do Fórum sem comprometer a identidade do 

ICAP enquanto parceira de entidades que são objeto da sua monitorização e intervenção reguladora. 

Como tal, temos o inegável contributo para a concretização da campanha Álcool e Gravidez, em colaboração 

com o Clube de Criativos de Portugal e com o SICAD, através de vários órgãos de comunicação social 

(designadamente imprensa e outdoors), a elaboração de um plano de formativo em Comunicação e Saúde, 

no âmbito da Comunicação Comercial, a profissionais da área da saúde, com a possibilidade de vir a ser alvo 

de financiamento. Finalmente, foi planeada e realizada uma reunião de reflexão e brainstorming de 

stakeholders respeitante à promoção das vendas de bebidas alcoólicas.  

No que concerne a esta última linha de ação e tendo em vista o Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (Resolução do Conselho de Ministros n.º 79/2014) que define 

como um dos objetivo gerais:  “garantir que a disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas seja 

feita de forma segura e não indutora de uso/consumo de risco e nocivo”, foi decidido proporcionar uma 

reflexão que permitisse uma primeira abordagem ao tema, na expectativa de ver emergir dinâmicas 

conducentes a respostas futuras na área da prevenção do consumo excessivo em contexto recreativo. Estes 
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padrões estão muito associados às práticas de promoção de consumo que têm lugar em contexto recreativo, 

de que são exemplo as happy hours ou outro tipo de promoções (pague 3, beba 5…) e por isso foi assumido 

que a identificação, quer das práticas problemáticas, quer das soluções para as mesmas, requer uma 

participação ativa de diferentes stakeholders, visando respostas que assentem em processos de 

autorregulação que pudessem substituir-se à necessidade de legislar, no sentido da proibição deste tipo de 

práticas. 

Por outro lado, a campanha Álcool e Gravidez teve um nível de adesão considerado elevado, com um 

número de trabalhos candidatos a ultrapassar as expetativas dos promotores. Por outro lado, o facto de 

serem o Clube de Criativos de Portugal, juntamente com o ICAP e o SICAD a promover a campanha permitiu 

olhares muito diferentes sobre os temas, por um lado o olhar criativo em torno da qualidade dos trabalhos 

em termos da conjugação da imagem e texto na promoção do impacto desejado sobre o grupo alvo, por 

outro lado o olhar da saúde em termos da adequação da mensagem em termos dos conteúdos e 

alinhamento com os valores institucionais e por fim um olhar da ética e da adequação dos trabalhos ao 

código de auto-regulação. Este trabalho de conjugação de olhares exigiu alguma capacidade de negociação 

mas proporcionou a escolha de trabalhos. A difusão da campanha aconteceu, num primeiro momento, junto 

ao público em geral através da comunicação social, nacional e regional e da rede de outdoors, e 

posteriormente através de um enfoque específico nos Centros de Saúde de todo o país. Procedeu-se 

também à avaliação da aceitação da campanha, aproximadamente um ano após o seu lançamento, processo 

para o qual contribuiu significativamente a parceria com a Sociedade Portuguesa de Pediatria, a Associação 

Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e a Ordem dos Enfermeiros. A avaliação, para além de incidir sobre 

a amostra de gravidas recolheu igualmente a apreciação dos profissionais em termos de pertinência, 

adequação da imagem e do texto e perceção da mensagem global transmitida. Os dados obtidos 

demonstram uma muito boa aceitação da campanha por ambos os grupos e uma adequada compreensão da 

mensagem que se desejava transmitir.  

  

7.7. Microsite FNAS e Comissão de Validação 

Dado que o principal objetivo do FNAS é proporcionar um espaço de troca e partilha de experiências entre 

os membros e porque, dos compromissos do FNAS, emergiu a elaboração de produtos de natureza diversa, 

foi criado, ainda no I ciclo, o Diretório do Álcool, que pretendia constituir-se um repositório de toda e 

qualquer peça de comunicação (peças escritas, audiovisuais e tecnológicas que visem a divulgação, 

informação e sensibilização) de temas relativos ao consumo e uso nocivo de bebidas alcoólicas, 
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pretendendo-se que dele resultasse um levantamento atual e centrado nos objetivos de saúde pública, que 

espelhasse as diretrizes nacionais e internacionais.  

Durante o II ciclo o Diretório do Álcool foi identificada a necessidade de adequar, quer a estrutura, quer os 

conteúdos anteriormente referidos, proporcionando a qualquer público-alvo referências de suporte, num 

espaço de fácil acessibilidade e de partilha de informação. Todavia, dado que se colocaram questões, quer 

em relação ao enquadramento institucional do Diretório que, enquanto website do SICAD, implicaria uma 

sobreposição e consequente duplicação de conteúdos com o site oficial desta direção-geral, quer à 

impossibilidade de produzir um site de raiz por questões orçamentais, o que limitaria a revisão do Diretório 

em termos de reformulação do layout, foi criado um microsite na página oficial do SICAD, consagrado ao 

Fórum Nacional Álcool e Saúde, cuja escolha dos conteúdos foi da responsabilidade do secretariado 

permanente, operados pelo DIC. Este microsite manteve a função da área do Diretório do Álcool consagrada 

a esta estrutura, no que respeita às linhas orientadoras do FNAS, aos seus membros e aos compromissos de 

ação por estes submetidos, bem como à divulgação de eventos e matérias produzidos no seu âmbito.  

O FNAS criou, também ainda no I ciclo, a possibilidade de recolher, junto de uma bolsa de validadores 

intitulada “Comissão de Validação”, a apreciação das diversas peças de comunicação sobre a temática do 

álcool – produtos dos compromissos - para serem disseminadas junto dos membros do Fórum. Segundo o 

regulamento desta comissão, nela estão representados os principais organismos com assento no Fórum do 

Álcool, bem como outras instituições consideradas relevantes e, ainda, uma “Lista de Peritos” que, pelos 

seus conhecimentos na matéria, se considere constituírem uma mais-valia para a avaliação de materiais. A 

apreciação incidiu na avaliação dos materiais do ponto de vista da qualidade da informação, da terminologia, 

da clareza da mensagem, da qualidade física do material e da conformidade da mensagem com a legislação 

existente, utilizando para esse fim um formulário próprio. 

No II ciclo foi residual a apreciação de materiais pela comissão de validação, estando no entanto previsto 

para o III ciclo a sua reativação e renovação, tendo em vista a promoção da qualidade do trabalho do FNAS. 
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8. Compromissos  
 

Os compromissos de ação do II ciclo foram elaborados pelos diferentes membros no decurso do primeiro 

ano do novo quadriénio, na sequência dos Grupos de Encontro desenvolvidos pelo secretariado 

permanente. Os compromissos foram submetidos à Comissão Executiva que os analisou e aprovou seguindo 

uma metodologia de avaliação por pares de avaliadores aleatórios. Os compromissos avaliados foram 

devolvidos aos proponentes com sugestões de revisão decorrentes da discussão alargada no seio da 

comissão executiva. Os compromissos revistos foram então disponibilizados primeiro no Diretório do Álcool 

e posteriormente no microsite FNAS (integrado no site SICAD).  

O processo de avaliação da grande maioria dos compromissos (71 compromissos) decorreu entre o mês de 

fevereiro de 2014 - dado como prazo para a submissão dos compromissos - e o final da primeira quinzena do 

mês de abril de 2014, de modo a poderem ser apresentados no decurso da reunião anual do Fórum. Apenas 

14 compromissos foram submetidos a aprovados posteriormente à reunião do Fórum de 2014.  

Estes compromissos foram já avaliados de acordo com a nova metodologia de trabalho aprovada nessa 

reunião. Os formulários submetidos foram, num primeiro momento, avaliados tecnicamente pelo 

secretariado permanente e posteriormente submetidos a aprovação pública nos Encontros de Monitorização 

e Partilha de Boas Práticas que se iniciaram a partir desse Fórum.  

Os elementos que passaremos a apresentar dizem respeito à compilação da informação recolhida a partir 

dos formulários de submissão. 

 

8.1. Caracterização 

Ao longo do II ciclo foram submetidos e aprovados 85 compromissos pelos diferentes membros, dois dos 

quais coletivos, isto é, integrando mais do que uma entidade no desenvolvimento das mesmas atividades. A 

caracterização que se segue incide maioritariamente sobre o Tipo de Atividade, Grupo Alvo e Contexto de 

Intervenção. Naturalmente, cada compromisso poderá desenvolver vários tipos de atividades, em diversos 

contextos, dirigindo-as a diferentes grupos alvo. Deste modo, a leitura dos quadros que se seguem não pode 

ser de acordo com uma lógica aritmética, já que o somatório das diferentes categorias não corresponderá ao 

número de compromissos. Contudo, a percentagem apresentada já se refere à prevalência das categorias 

dentro do número total de compromissos submetidos e validados. Sempre que possível processar-se-á a 

uma comparação dentre os dois ciclos do FNAS. 
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Em termos de Tipo de Atividade predominaram abordagens de Sensibilização (46%), seguidas a uma 

distância significativa pelos processos de Formação 34%), de informação ao consumidor (21%) e de 

investigação (15%). As atividades menos representadas foram as de Tratamento (8%) e de Fiscalização (6%). 

Tipo de Atividades Compromissos 

II Ciclo I Ciclo 

Informação ao consumidor 18 21% 21 43% Outros 

Atividades no âmbito dos media 12 14% 8 17% Levantamentos 8 

Ações de sensibilização1 39 46% * 45% Intervenções de Proximidade 5 

Programas de intervenção continuada2 10 12% * 30% Produção de documentos 4 

Formação 29 34% 8 17% Concursos 2 

Investigação 13 15% 8 15% Construção de Rede 2 

Comunicação comercial 8 9% 7 15% Advocacy  2 

Aconselhamento 11 13% 17 36% Monitorização 1 

Tratamento 7 8% 5 11% TOTAL 24 

Fiscalização 5 6% 3 6% 

Outros 24 28% 5 11% 

* As atividades de Educação e de Envolvimento de jovens integraram no I ciclo 22 e 14 compromissos 

 

Um conjunto de atividades foi integrado numa grande categoria (Outros) que incluiu todas aquelas que não 

coubessem nas inicialmente definidas. Entre elas deverá ser destacada a atividade de Levantamento de 

realidades ou práticas que integrou 8 compromissos (9%), bem como as intervenções de proximidade que 

foram desenvolvidas em 5 compromissos. 

Uma análise comparativa como o I ciclo denota uma subida da formação que passou de integrar 17% dos 

compromissos para 34% no II ciclo. Também o número de compromissos com atividades que não se 

                                                           

1 No I ciclo os formulários incluíam a atividade Educação a qual foi considerada ambígua por proporcionar a mistura entre ações desenvolvidas no 
contexto de educação com ações de sensibilização, sendo substituída no II ciclo por esta última. 

2 Do mesmo modo a atividade Envolvimento de Jovens que no II ciclo foi reformulada para Programas de intervenção Continuada para evitar a 
confusão com as intervenções pontuais com jovens que passou a estar integrada nas ações de sensibilização. 
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enquadravam em categorias pré-definidas cresceu de 11% para 28%. Em contraponto as atividades de 

informação ao consumidor decresceram significativamente (de 43% para 21%), o mesmo acontecendo com 

as de Aconselhamento (de 30% para 13%). Pensamos que esta realidade pode ser explicada pelo trabalho 

desenvolvido pelo Secretariado Permanente no decurso dos Grupos de Encontro que antecederam a 

produção dos compromissos no sentido de clarificar conceitos, proporcionando uma diferenciação entre o 

aconselhamento psicopedagógico normalmente individualizado e passível de se desdobrar em múltiplas 

sessões, da sensibilização feita em ações pontuais ou da informação ao consumidor.  

Do mesmo modo, a reflexão desenvolvida nesses encontros em termos de priorização de intervenções ou 

eficácia das mesmas proporcionou uma alteração do perfil dos compromissos. Ainda prevalece a intervenção 

de sensibilização mas numa menor escala da verificada no I ciclo e sem a ambiguidade resultante da 

confusão dos conceitos.  

O reforço das atividades de formação sugerem um aumento da consistência do produto da ação do FNAS e a 

valorização das ações de levantamento apontam na mesma direção traduzindo a preocupação de 

diagnosticar antes de intervir. Também as atividades de proximidade que surgem integradas na categoria 

Outros sugerem a emergência de abordagens relacionais mais habituais em contextos recreativos que 

merecem vir a ser equacionadas em formulários futuros.  

Por fim, consideramos igualmente importante destacar a prevalência dos Programas de intervenção 

continuada que neste II ciclo assume uma presença moderada em 10 compromissos (12%) muito inferior ao 

que se verificou no I ciclo. Esta redução deve-se em primeiro lugar à clarificação de conceitos e à separação 

dos processos pontuais de sensibilização replicados ao longo do tempo com grupos diferentes com 

programas de multi-sessões desenvolvidas com um mesmo grupo.  

Para ambos os casos, o desenvolvimento da intervenção ao longo do tempo pode proporcionar a ideia de se 

estar a intervir de forma continuada, mas de facto este termo aplica-se apenas ao segundo caso em que a 

consistência de intervenção com o mesmo grupo através de vários momentos de regularidade semanal ou 

quinzenal, proporcionam as condições valorizadas nos standards para a prevenção (UNODC, 201*, e OEDT, 

201*) para promover a mudança de comportamentos e atitudes face ao álcool. A atual prevalência, sendo 

mais realista, é contudo reduzida, fazendo recear que uma parte do trabalho dirigido à população juvenil 

(crianças e adolescentes e jovens adultos) se fique pela sensibilização e aumento de consciência de riscos 

mas proporcionando defesas eficazes para os mesmos. 
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No que respeita aos Grupos-Alvo das intervenções, observa-se uma cobertura mais ampla do ciclo de vida e 

o colmatar de lacunas que no I ciclo se haviam verificado. 

Grupo Alvo 
Compromissos 

II Ciclo I Ciclo 

1. Sem Grupo Alvo definido 19 21% 10 21% Outros 

2. Mulheres Gravidas 4 4% 0  Pais e Famílias 12 

3. Crianças até aos 9 anos  7 8% 3 6% Instituições 15 

4. Pré-adolescência e Adolescência 28 31% 28 60% População Reclusa 1 

5. Jovens Adultos - 18 a 24 anos- Universitários 24 27% 20* 28% TOTAL 28 

6. Adultos 25 e os 64  20 22% 10* 21% 

7. Adultos acima dos 65 6 7% 0  

8. Trabalhadores (contexto laboral) 19 21% 26 55% 

9. Técnicos (profissionais de diferentes áreas) 49 54% 31 66% 

10. Pessoas com PLA 10 11% 3 6% 

11. Outros 28 31% 6 13% 

* os intervalos etários usados no I ciclo não coincidem com os do II ciclo com a adolescência a ser contabilizada até aos 

19 anos,  e os jovens a situarem-se entre os 20 e os 29 anos e os jovens adultos até aos 35 anos.  

 

Mantem-se um maior enfoque nos profissionais como grupo alvo prioritário dos compromissos, ilustrando 

uma aposta na capacitação dos mesmos para uma melhor compreensão e abordagem à problemática. Os 

grupos dos adolescentes e jovens adultos assumem igualmente um lugar de destaque entre os principais 

alvos dos compromissos do II ciclo. Este fato decorre da natural valorização da intervenção preventiva neste 

Fórum, ainda que, como anteriormente foi dito, uma parte significativa destas abordagens se fique por 

processos de sensibilização. Uma segunda parte das intervenções dirigidas a estes grupos assume um 

caracter de redução de riscos em contextos recreativos. Só uma parte reduzida das intervenções será 

efetivamente preventivas, aspeto que consideramos ser importante ser revisto no III ciclo do Fórum.  

O grupo alvo dos trabalhadores que no I ciclo assumira um lugar de destaque logo a seguir aos técnicos e aos 

jovens, surge neste ciclo com uma incidência mediana, não necessariamente resultante de desinvestimento - 

já que o número de compromissos dirigidos a este grupo (19) é bastante considerável – mas pela emergência 
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de outros grupos alvo. Também em relação aos compromissos dirigidos a este grupo, o tipo de intervenção 

desenvolvido vai no sentido da sensibilização paras os riscos de acidentes profissionais ligados ao álcool. Mas 

estes compromissos assumem igualmente uma caracter mais diversificado, envolvendo a produção de 

documentos orientadores para esta problemática, o desenvolvimento de respostas de tratamento e 

reinserção, e processos de formação de quadros para a identificação e gestão de situações problemáticas de 

alguns trabalhadores com maior vulnerabilidade para problemas ligados ao álcool. 

Reforçando o que acabamos de dizer, o grupo alvo das pessoas com Problemas Ligados ao Álcool viu o 

número de compromissos que lhe foram dirigidos, subir de 3 no I ciclo para 10 no II ciclo, reforçando o lugar 

do Tratamento e da Reabilitação no Fórum. 

Também os grupos-alvo das mulheres grávidas, das crianças e dos idosos, que no ciclo anterior não foram 

objeto de nenhum compromisso, foram neste ciclo objeto da intervenção em 17 compromissos, mais 

exatamente 4, 7 e 6 compromissos, respetivamente. No caso das grávidas, dois dos compromissos (CCP/ICAP 

e ARS Norte) proporcionaram a produção de campanhas de sensibilização e processos de difusão das 

mensagens que reforçaram o funcionamento em rede no contexto da saúde e o envolvimento de diferentes 

parceiros desde a distribuição à avaliação do impacto das mesmas.  

Por fim um destaque para a valorização de intervenções direcionadas a grupos alvo inicialmente não 

considerados na categorização usada no formulário de submissão dos compromissos, com especial 

referência para os Pais e Famílias e para as Instituições. Este último grupo é particularmente coerente com o 

verificado no indicador referente aos tipos de atividade, nomeadamente à emergência de ações 

direcionadas ao levantamento diagnóstico de necessidades e práticas. Ambas as categorias deverão ser 

integradas nos formulários de submissão dos futuros compromissos para o III ciclo. 

Consideramos que também neste indicador se pode observar o retorno do trabalho desenvolvido no âmbito 

dos Grupos de Encontro, verificando-se uma menor ambivalência na definição dos grupos-alvo, 

nomeadamente entre a identificação dos profissionais como agentes de ação ou os trabalhadores 

selecionados como alvo da intervenção. Do mesmo modo se observa a adesão ao apelo de colmatar lacunas 

identificadas na avaliação do I ciclo e o dirigir de intervenções a grupos que estão identificados nas metas do 

PNRCAD.  

O indicador beneficiou igualmente da revisão feita ao formulário utilizado no I ciclo, integrando no mesmo, 

grupos alvo valorizados no I ciclo e revendo os intervalos de idades estabelecidos para os grupos etários 

anteriormente categorizados. 

No que respeita à caracterização dos compromissos em termos de Contexto de Intervenção é de sublinhar a 

sua diversidade e distribuição heterogénea. À semelhança do verificado no I Ciclo, destaca-se o contexto 
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Escolar como aquele no qual se desenvolve aproximadamente um terço das intervenções (32%) facto que 

não é de estranhar face à problemática. Se a este se somarem as intervenções dirigidas ao Ensino Superior 

(20%), poder-se-á depreender que o meio escolar é considerado um contexto estratégico no qual se 

conjugam a presença dos jovens, os riscos inerentes às experiências em momentos festivos e os profissionais 

que com suporte formativo, poderão integrar o tema dos problemas ligados ao álcool numa perspetiva de 

educação para a saúde. 

Contextos de Intervenção 
Compromissos 

II Ciclo I Ciclo 

1. Ambiental 5 6% -  Outros 

2. Comercial 12 14% 0  Comunicação Social 3 

3. Comunitário 20 24% 13 28% Campos de férias 2 

4. Desportivo 1 1% 4  Político 4 

5. Escolar 29 34% 19 34% Associativo / Institucional 4 

6. Familiar 11 13% 8  Científico 1 

7. Laboral 21 25% 17 38% Deontológico 1 

8. Recreativo 7 8% 12 23% TOTAL 15 

9. Rodoviário 6 7% -  

10. Saúde 18 21% 12 23% 

11. Universitário 18 21% 7  

12. Virtual 6 7% 7  

13. Outros 15 18% 1 11% 

 

Num segundo plano de destaque, surge o contexto Laboral, que se conjuga com o da Saúde na abordagem 

às consequências negativas do consumo abusivo de álcool, enquanto fator de risco acrescido para acidentes 

e desenvolvimento de doenças de diferentes naturezas. A conjugação de ambos os contextos proporciona o 

desenvolvimento de estratégias de criação de condições de proteção aos trabalhadores e às pessoas com 

problemas ligados ao álcool, encarando a experiencia de trabalho como um fator de risco quando a ausência 

de normas e a facilidade de acesso a bebidas alcoólicas expõem o individuo às suas fragilidades, e como 

fator protetor quando promotor de integração suportada pela relação com chefias sensibilizadas e um 
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suporte resultante de relações de ajuda informal desenvolvida através de processos de formação 

específicos. Por fim um destaque para o contexto Comunitário que se assume igualmente como um espaço 

privilegiado de intervenção, mais integrador nas estratégias que enquadra, diversificado nas entidades que o 

abordam (membros dos mais diversos setores), incidindo sobre a população em geral, conjugando 

abordagens informativas, de networking, advocacy, sensibilização, etc..  

De entre os contextos menos focados, destaque para o contexto Desportivo que apenas foi objeto de 

intervenção num compromisso, reforçando o sentimento de ser um sector lacunar com enorme potencial 

mas que neste II ciclo não conseguiu ganhar a dimensão desejada.  

Por comparação com o ciclo anterior, a intervenção em contexto recreativo sofreu uma descida significativa 

(de 23% para 8% dos compromissos), não necessariamente por desvalorização do mesmo, mas porque, fruto 

do trabalho desenvolvido no âmbito dos grupos de encontro, a categorização dos contextos nos 

compromissos do II ciclo foi mais ajustada, com parte destas intervenções a serem deslocadas para os 

contextos rodoviários e universitários. Do mesmo modo, o contexto Ambiental que não teve expressão no I 

ciclo surge neste novo quadriénio como alvo de 6% dos compromissos que investiram as suas ações, no 

desenvolvimento de documentos e processos orientadores para a relação dos indivíduos com os ambientes 

que habitam. Este contexto distingue-se do comunitário pelo seu caracter orientador e normativo que 

pretende proporcionar uma mudança nos ambientes em que os comportamentos têm lugar. 

 

8.2 Execução 

Para o levantamento dos dados referentes aos compromissos desenvolvidos pelos membros do FNAS ao 

longo do segundo ciclo, o secretariado permanente enviou em dezembro de 2016 um formulário de reporte 

final o qual integrava os dados apresentados aquando da submissão do compromisso, no início do ciclo, 

solicitando que, para além dos indicadores de processo e de resultado, fossem registadas as alterações ao 

projeto inicial. Os dados que são apresentados neste capítulo dizem respeito a 73 dos 85 compromissos 

aprovados, correspondendo a 86% das intervenções desenvolvidas. 

Os compromissos concretizaram-se no período de tempo entre Maio de 2014 e Dezembro de 2016. Metade 

dos compromissos (51%) forma desenvolvidos dentro do calendário inicialmente definido aquando da 

submissão enquanto 22% dos relatórios reportam alteração ao inicialmente previsto. Os restantes não 

apresentam informação sobre o período de implementação. 
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Nos 73 compromissos foram originalmente definidas 255 ações numa moda de 4 ações por compromisso. 

Em 36 destes compromissos (49%) foram reportadas alterações na execução destas ações. O quadro que se 

segue dá conta do tipo de alterações verificadas: 

Tipo de alteração Compromissos 

Alteração do Tempo / Adiamento de ações 9 

Não concretização de ações 17 

Alteração do Grupo Alvo 1 

Alteração do Tipo de ação 2 

Alteração de conteúdos 1 

Alteração de contexto 1 

Introdução de novas atividades 2 

Alteração da abrangência prevista 1 

Alteração da localização da ação 1 

Alteração das parcerias 1 

 

Como é possível constatar, as principais alterações às ações têm a ver com a não-concretização das mesmas, 

embora se verifiquem alterações de caracter temporal, contextual, de conteúdo e grupo alvo, entre outras. 

No total foram reportadas 201 ações concretizadas, numa taxa de execução de 79%. As 54 ações não 

concretizadas concentram-se em 17 compromissos dos quais 5 não executaram qualquer ação (7%). 

Consideramos que esta taxa de execução é positiva, tendo em conta o carater voluntário com que os 

compromissos são desenvolvidos e a coexistência dos mesmos com as atividades resultantes do normal 

funcionamento das entidades.  

Por fim, no plano da caracterização dos compromissos desenvolvidos ao longo do II ciclo é importante referir 

que dos 73 relatórios dos compromissos recebidos, a grande maioria reporta uma cobertura nacional (82%), 

sendo que 16% têm um enfoque regional ou local.  

Em termos de parceiras desenvolvidas para a concretização dos compromissos, 38% dos relatórios recebidos 

referem o envolvimento de outras entidades em alguma das ações executadas, a sua grande maioria 

membros do FNAS (37 entidades membros participaram em compromissos de outras entidades). Contudo 

outros compromissos dão conta da participação de entidades não-membro (7 entidades) às quais se acresce 

um número de entidades locais, como Agrupamentos de Escolas, Agrupamentos de Centros de Saúde, 

Organizações Não Governamentais, Instituições do Ensino Superior e Associações de Estudantes. 
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Tendo sido este um dos desafios colocados pelo secretariado permanente aos diferentes membros aquando 

dos encontros de monitorização, considera-se que o volume de trabalho de parceria desenvolvido é muito 

positivo. Os membros do Fórum corresponderam em larga escala ao desafio, criando áreas de contacto 

entre interesses, necessidades e práticas proporcionando um bom exemplo do que deve ser um trabalho em 

rede. 

 

8.3. Abrangência 

A abrangência dos compromissos que reportaram a sua atividade é difícil de definir em função da grande 

diversidade dos seus grupos-alvos e das estratégias adotadas, resultando estranho a simples soma de 

indivíduos abrangidos. Neste sentido optamos por desdobar a informação referente a este indicador. 

 

Assim, 17 compromissos incidiram sobre a população em geral, reportando 26.984.976 interações. Foram 

compromissos com diferentes tipos de estratégias de abordagem, desde as campanhas de marketing social, 

à informação ao consumidor, à fiscalização ou às intervenções de proximidade. Algumas destas intervenções 

foram veiculadas digitalmente, outras envolveram um contacto direto com a população. Naturalmente, dada 

a dimensão do número de contactos é previsível que uma mesma pessoa possa ter sido objeto de mais do 

que um contacto que as intervenções desenvolvidas no âmbito destes compromissos. O quadro que se 

segue dá conta da forma como estas interações se dividem em função da sua natureza: 

TIPOS DE INTERVENÇÃO CONTACTOS 
ESTABELECIDOS 

Campanhas de grande dimensão desenvolvidas por operadores económicos 18.549.812 

Intervenções de fiscalização rodoviária desenvolvidas pelas forças de segurança ao longo dos 
4 anos de compromisso 7.125.728 

Interações resultaram de ações de informação ao consumidor (website, material de 
distribuição, etc.) 238.181 

Interações que decorreram de intervenções em eventos ou em abordagens de proximidade 
em contextos recreativos 66.155 

 

Dentro de um grupo mais específico, 14 compromissos reportaram intervenções diretas com população 

juvenil e jovem adulta tendo proporcionado o desenvolvimento de 182.738 contactos. De novo este valor, 

integra diferentes tipos de intervenção, desde abordagens pontuais de sensibilização (60%), intervenções 

preventivas de caracter continuado (3%), atendimento (19%) e intervenções de proximidade em contexto 

recreativo (19%). 
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De novo, o número apresentado deverá ser encarado como contactos estabelecidos, uma vez que a mesma 

pessoa pode ser sido objeto de múltiplas intervenções ou ter contactado com uma mesma intervenção 

várias vezes, realidade que facilmente poderá ter acontecido ao nível dos atendimentos em contexto dos 

gabinetes de apoio à juventude. O quadro que se segue dá conta da distribuição dos contactos pelos 

diferentes grupos etários. 

Grupo Etário Contactos Entidades 

Crianças 1.551 CVP 

Adolescentes 147.298 
FPCCSIDA, ANSR, ACT, APCV, ARS Alentejo, ARS Algarve, 
IPDJ, GNR, PSP, CVP, CNE 

Jovens adultos 33.889 ANEBE, ARS LVT 

 

É expectável que um número superior de crianças, adolescentes e jovens adultos possam ter sido abrangidos 

pelos compromissos FNAS, tendo em conta que vários compromissos referem intervenções dirigidas a estes 

grupos etários através da intervenção de população estratégica objeto de intervenção formativa por parte 

dos promotores dos compromissos. É o caso da Direção Geral de Educação (DGE), da Associação Portuguesa 

de Anunciantes (APAN), da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) e dos Alcoólicos 

Anónimos (AA) 

 

No plano laboral, os profissionais foram abrangidos por duas vias distintas, uma (1) a no plano da 

capacitação de técnicos para uma melhor intervenção no plano preventivo ou de reabilitação de problemas 

ligados ao álcool e outra (2) enquanto alvos de prevenção dos riscos profissionais associados ao consumo de 

álcool durante o seu período de trabalho. 

No primeiro caso 21 compromissos proporcionaram a formação ou sensibilização de 6.216 técnicos aos 

quais se acresce 2.730 profissionais ligados ao sector económico. A estes valores poderão ainda ser 

acrescidos os 19.000 membros da OPP e os 14.181 dirigentes do CNE abrangidos por iniciativas de 

divulgação ou difusão de informação através do mailling institucional.  

Também em relação a este grupo, admite-se que um número mais alargado de técnicos tenha sido 

abrangidos pelos compromissos FNAS uma vez que diferentes reportes referem este grupo como alvo da sua 

intervenção sem contudo depois clarificarem a abrangência com que o fazem. 

No segundo caso, 4.195 trabalhadores foram objeto de atividades de 14 compromissos aos quais se pode 

acrescer 63.715 profissionais controlados por ações de fiscalização rodoviária da PSP e GNR no decurso da 

sua atividade laboral. Por fim, ainda dentro deste contexto, deverão ser destacados os 67.113 testes de 
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controlo concretizados a profissionais da PSP, no âmbito do seu compromisso de procedimentos internos de 

prevenção dos problemas ligados ao álcool. 

Tipo de Intervenção Pessoas abrangidas Entidades 

Formação / capacitação / 
sensibilização (TÉCNICOS) 9.146 

ISJD, CEP, IPDJ, CIG, MDN, OPP, ACIBEV, AA, UGT, ANSR, 
OE, APAN, ARS Alentejo, ARS Algarve, ARS Norte, SV, 
CCISP, RESAPES, APCV, DGE, UTITA, ISS, CNIS, CICSNOVA, 
CATR, APED, ARS LVT, CCP, FETO, OF, SPP, PRP, UMP 

Prevenção de Riscos Profissionais 4.195 GNR, MDN, AA, IPDJ, UGT, CNE, ARS Algarve, ARS 
Alentejo, PSP, SV, ACT, CGTP-IN, CM Loures,  

 

O grupo específico das Pessoas com Problemas Ligados ao Álcool que foi objeto de 8 dos compromissos 

reportados, tendo sido abrangidas 12.479 pessoas em respostas de tratamento, individuais ou em grupo, 

prevenção da recaída, grupos de autoajuda e apoio telefónico. Algumas das intervenções dirigidas a este 

grupo foram no sentido do trabalho de investigação e avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

Tipo de Intervenção Pessoas abrangidas Entidades 

Tratamento 12.479 
Univ. Lusófona, AA, ARS Algarve, ARS Alentejo, UTITA, 
ISS, FETO 

 

Por fim, alguns dos compromissos tiveram por grupo alvo, não indivíduos mas instituições ou 

estabelecimentos comerciais. No âmbito de intervenções de fiscalização, 28723 estabelecimentos foram 

objeto de controlo por parte da PSP e da GNR. Num plano diferente, foi reportado o envolvimento de 470 

entidades - ONG's, Instituições de Ensino Superior, Autarquias, Agrupamentos de Escolas, Associados de 

entidades-membro do FNAS, Associações Académicas, etc. - em compromissos que se desenvolveram em 

torno do levantamento de necessidades ou de práticas e difusão de documentos orientadores. 

 

8.4. Produtos 

No desenvolvimento dos seus compromissos os diferentes membros do FNAS concretizam nas suas ações, 

produtos que são o seu legado para a rede de parceiros. Alguns destes produtos fazem parte das funções 

quotidianas da entidade, outros resultaram de iniciativas originais que proporcionaram à comunidade 

alargada, novos materiais informativos, documentos orientadores, diagnósticos de necessidades e práticas 

ou instrumentos de intervenção para populações específicas. 
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Ao longo do II ciclo do FNAS, dos 73 compromissos reportados resultou a produção de 190 produtos, numa 

média de 2,6 por compromisso. O quadro que se segue diferencia e quantifica os produtos produzidos  

 

Tipos de Produtos produzidos no decurso dos compromissos 

 Artigos científicos / Comunicações 13 

Folhetos 11 

Posters / Quadros Informativos 3 

Documentos orientadores para a intervenção 10 

Newletters e artigos de jornais 93 

Websites – conteúdos/eventos/programas online 10 

Materiais Áudio Visuais (Spots / Vídeos / Apresentações) 5 

Relatórios  29 

Materiais / Programas de intervenção 10 

Concursos / Prémios (regulamentos, trabalhos premiados, textos de difusão, etc.) 6 

TOTAL 190 

 

Sempre que possível os produtos, uma vez validados, foram disponibilizados no sítio do Diretório do Álcool, 

quer para download, quer através da disponibilização de links para as páginas das entidades que os 

produziram. Considera-se, contudo, que este procedimento de divulgação dos produtos resultantes dos 

compromissos concretizados, não foi plenamente conseguido, sendo intensão do secretariado permanente 

reforçar esta sua responsabilidade no III ciclo.  

 

8.5. Recursos 

A concretização dos compromissos assumidos requereu dos diferentes membros o investimento de recursos 

variados, desde humanos, financeiros e temporais.  

Do ponto de vista dos recursos humanos foi envolvido um leque muito alargado de profissionais que se 

distribuíram por funções diversas. Dos relatórios recebidos, 32% - correspondendo a 23 compromissos - não 

apresentavam uma discriminação dos recursos humanos mobilizados na execução das atividades 

concretizadas. Dos 50 que o fizeram, é possível contabilizar o envolvimento de 27.913 profissionais aos 

quais se acresce ainda 154 voluntários. A profissão dos profissionais envolvidos é muito variada, indo desde 

médicos a psicólogos, enfermeiros, professores, professores do ensino superior, sociólogos, jornalistas, 
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técnicos de serviço social, da área da comunicação social, da animação sociocultural, gestores e agentes de 

segurança. É entre estes últimos que se verifica o maior número de profissionais tendo sido reportado o 

envolvimento de 27.325 agentes em 7 compromissos ligados à área da fiscalização comercial e rodoviária, 

sensibilização de jovens e crianças no âmbito do Programa de Proximidade Escola Segura, entre outros.  

Os restantes 588 profissionais foram envolvidos nos 46 compromissos remanescentes, numa média de 13 

técnicos por compromisso. As funções desenvolvidas são muito diversificadas, indo desde a coordenação, à 

intervenção na área social e da saúde, da formação, da educação e da animação, do sector comercial, da 

ação sindical e da comunicação social, entre outras. 

Sendo estes números muito significativos, os recursos humanos reportados neste relatório ficam bastante 

aquém dos que na realidade foram envolvidos tendo em conta o número de situações de omissão de 

informação neste campo. Compreende-se que em parte, esta situação se deve a alguma confusão entre a 

abrangência das intervenções e o suporte técnico dos profissionais que permitiram essa abrangência. Em 

alguns casos, a informação fornecida neste campo discriminava qualitativamente o grupo alvo abrangido 

cujo valor era fornecido noutro campo.  

Estes são alguns aspetos que deverão ser tidos em consideração na elaboração futura dos questionários de 

reporte final dos compromissos do III ciclo do FNAS. 

 

No que diz respeito aos recursos financeiros, são muito poucos os reportes que fornecem informação sobre 

os custos inerentes à intervenção. Os 10 compromissos que fornecem este tipo de informação totalizam 

593.211 euros dos quais 72% foram despendidos por entidades do setor económico correspondendo a 

427.632 euros (AEVP, APCV, ACIBEV). Este montante foi despendido em atividades dirigidas ao grande 

publico, nomeadamente campanhas de sensibilização para o consumo responsável, informação ao 

consumidor, reprodução gráfica de materiais/manuais, etc. As despesas reportadas pelos restantes setores 

da Sociedade Civil, perfazendo 165.579 euros (28%), são despendidos na organização de uma plataforma de 

recursos para a prevenção (OPP), a reprodução gráfica de materiais (OPP, FPCCSIDA), despesas ligadas a um 

concurso para a produção de campanhas (CCP) e o financiamento de iniciativas dirigidas à população juvenil 

no âmbito do Programa Cuida-te do IPDJ.  

Estes valores, sendo muito significativos, não correspondem minimamente ao investimento financeiro dos 

diferentes membros no desenvolvimento dos seus compromissos uma vez que de um modo geral os custos 

inerentes aos recursos humanos mobilizados não é calculado, o mesmo acontecendo com as despesas de 

funcionamento da grande maioria dos compromissos desenvolvidos (86%). O desequilíbrio verificado entre a 

disponibilidade financeira das entidades dos diversos setores reflete também a realidade da rede que 
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compõe este Fórum, aspeto que reforça a importância do trabalho desenvolvido em parceria e a capacidade 

de conjugar recursos em compromissos que diversifiquem o leque de abordagens à sociedade.  

    

Por fim, no que diz respeito ao tempo dedicado ao desenvolvimento dos compromissos, a informação é 

vaga, não permitindo a sua sistematização. Das 204 ações concretizadas, foram caracterizadas do ponto de 

vista da duração 168 delas correspondendo a 82%. Dada a diversidade da natureza das ações desenvolvidas 

nos diferentes compromissos, o somatório ou a média de tempo despendido por ação não fará particular 

sentido. O quadro que se segue proporciona, contudo, uma noção da distribuição das ações em função da 

duração das mesmas. 

TEMPO N % 

Menos de um mês 30 18% 

de 1 a 6 meses 53 32% 

de 7 a 12 meses 25 15% 

de 13 a 18 meses 8 5% 

de 19 a 24 meses 14 8% 

de 25 a 30 meses 4 2% 

de 31 a 36 meses 29 17% 

acima de 36 meses 5 3% 

TOTAL 168 

  

Uma breve análise permite perceber que predominam ações de curta duração. A informação relativamente 

à intensidade (5%) das mesmas ou à regularidade (8%) com que são desenvolvidas limitam a compreensão 

da dimensão temporal do trabalho desenvolvido, podendo este ser um indicador a repensar na recolha 

futura de informação sobre os compromissos a desenvolver ao longo do III ciclo. 
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8.6. Avaliação 

No I ciclo a avaliação resumia-se ao cumprimento ou não das ações previstas, execução parcial ou em curso, 

não sendo fornecidos elementos de avaliação quer quantitativos quer qualitativos do trabalho realizado. O 

melhoramento dos processos de avaliação dos compromissos foi por isso assumido como um dos objetivos 

traçados pelo secretariado permanente para o II ciclo. 

Ao longo dos Grupos de Encontro que decorreram no início do II ciclo, foi feita uma forte sensibilização dos 

membros para que incluíssem nos seus formulários de submissão, procedimentos de avaliação que 

proporcionassem a capacidade de avaliar se para além de o compromisso atingia os objetivos a que se 

propôs e, na medida do possível, fornecesse elementos de avaliação dos resultados das intervenções. 

Grande parte dos comentários que foram devolvidos aos membros aquando da avaliação dos compromissos 

submetidos centraram-se nos indicadores de avaliação das ações e nos procedimentos avaliativos.  

Dos 73 relatório recebidos, 29 deles não apresentam quaisquer elementos de avaliação (40%), enquanto que 

os restantes (60%) fornecem elementos de avaliação qualitativos ou quantitativos sobre o compromisso no 

seu todo. 

Foram no total definidos 242 indicadores nos 73 compromissos, dos quais 171 foram avaliados 

positivamente (71%). Dez compromissos (14%) entre os reportes recebidos não apresentaram avaliação dos 

indicadores inicialmente traçados.  

COMPROMISSOS / INDICADORES 

 

% 

Compromissos acrescentaram indicadores ao planeamento inicial 5 7% 

Compromissos avaliaram menos indicadores do que inicialmente definido 33 44% 

Compromissos avaliaram os indicadores inicialmente definidos 26 35% 

Compromissos não possuem qualquer indicador de avaliação 10 14% 

TOTAL 73 

  

Ainda que os dados recebidos referentes aos indicadores traçados sejam já uma clara evolução em relação 

ao ciclo anterior, não proporcionam ainda informação clara sobre a sua superação, uma vez que nenhum 

deles estabeleceu metas a atingir, tendo sido definidos apenas como domínios de avaliação.  

O campo referente à avaliação dos compromissos foi preenchido em 46 dos reportes finais (63%). Entre 

estes compromissos prevalecem os elementos qualitativos (63%), os quais são maioritariamente positivos, 

destacando melhorias em termos de capacidades, conhecimentos ou funcionamento (6), reconhecimento da 

importância da intervenção desenvolvida (5), boa aceitação (13), visibilidade (2) e participação (2), o 
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cumprimento das atividades e prazos definidos (10) ou o ultrapassar das metas (3). Algumas avaliações 

reconhecem igualmente que algumas ações ficaram aquém do desejado (3) e foram igualmente 

identificados aspetos a melhor no futuro (2). Nove compromissos acrescentam à avaliação qualitativa, 

elementos quantitativos, a maior parte deles reforçando os elementos qualitativos anteriormente referidos. 

COMPROMISSOS /AVALIAÇÃO  % 

Com Elementos Qualitativos 29 63% 

Com Elementos Quantitativos 9 20% 

Sem elementos 8 17% 

   

 

Em termos dos procedimentos adotados, estes foram variados, com especial destaque para a avaliação de 

processo centrada sobre a aceitação e grau de satisfação proporcionado, seguido da aplicação de protocolos 

de avaliação pré-definidos e procedimentos de avaliação interna que resultam na produção de relatórios 

anuais de execução. 

AVALIAÇÃO / PROCEDIMENTOS  % 

Avaliação de processo 13 30% 

Aplicação de Protocolos de avaliação 7 16% 

Avaliação Interna (relatórios) 10 23% 

Avaliação de conhecimentos 6 14% 

Questionários de levantamento 6 14% 

Feedback externo 4 9% 

TOTAL 44  

 

Outros procedimentos assumiram um caracter mais específico como a avaliação dos conhecimentos 

proporcionados, o levantamento de práticas e necessidades e finalmente o feedback a partir dos parceiros. 

Consideramos que o objetivo de reforçar os procedimentos avaliativos no âmbito da implementação dos 

compromissos foi conseguido, ainda que se deseje que os mesmos possam vir a ganhar no futuro uma base 

maioritariamente quantitativa por oposição à avaliação qualitativa, agora predominante. 

Esta evolução requer, contudo, da parte do FNAS um esforço formativo que possa vir a proporcionar mais 

conhecimentos e recursos de suporte à avaliação dos compromissos. 
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8.7. Relevância 

Os compromissos desenvolvidos ao longo do II ciclo pelos diversos membros do FNAS deveriam contribuir 

para as diferentes metas definidas no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências no que ao álcool diz respeito. 

Assim, no formulário de submissão, foram incluídas as metas do Plano e solicitado aos proponentes que 

definissem as metas para as quais os seus compromissos contribuíam, fazendo a mesma pergunta parte do 

relatório final do compromisso. Obtiveram-se 63 respostas a esta questão, correspondendo a 86% dos 

compromissos reportados. O quadro que se segue descreve a incidência dos diferentes compromissos sobre 

as 13 metas definidas:  

Relevância Compromissos % 

Meta 1 - Reduzir a facilidade percebida de acesso aos diferentes tipos de bebidas 
alcoólicas, em estudantes de 13-17 anos 18 25% 

Meta 2 - Aumentar o risco percebido do consumo de 1-2 bebidas alcoólicas quase todos os dias, 
em estudantes de 16 anos 14 20% 

Meta 3 - Retardar o início do consumo de bebidas alcoólicas com 13 anos ou menos 28 39% 

Meta 4 - Retardar o início dos padrões de consumo nocivo com 13 anos ou menos. 28 39% 

Meta 5 - Reduzir os estados de embriaguez em jovens abaixo dos 16 anos 26 37% 

Meta 6 - Aumentar a idade média do início de consumos para os 17 e 18 anos respetivamente até 
2020 20 28% 

Meta 7 - Diminuir a prevalência de estados de embriaguez na faixa etária até aos 16 anos 23 32% 

Meta 8 - Diminuir a prevalência na população portuguesa do padrão de consumo binge 30 42% 

Meta 9 - Diminuir a prevalência de estados de embriaguez na população portuguesa 36 51% 

Meta 10 - Reduzir a prevalência do consumo de risco e dependência na população portuguesa 42 59% 

Meta 11 - Reduzir a mortalidade padronizada por doenças atribuíveis ao álcool 28 39% 

Meta 12 - Reduzir a mortalidade em acidentes de viação relacionados com o consumo de álcool  22 31% 

Meta 13 - Garantir que a disponibilização, venda e consumo de substâncias psicoativas lícitas no 
mercado, seja feita de forma segura e não indutora de uso/consumo nocivo, através da introdução 
de legislação, regulamentação e fiscalização adequadas 9 13% 

 

Verifica-se uma boa distribuição dos compromissos pelas diferentes metas, destacando-se uma maior 

incidência sobre as que dizem respeito à população geral, nomeadamente em relação à redução da 

prevalência do consumo de risco e dependência (59%) e dos estados de embriaguez (51%). No extremo 

oposto, as metas que foram menos objeto de incidência por parte dos compromissos desenvolvidos foram 
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as que diziam respeito à disponibilização, venda e consumo no mercado (13%) e ao aumento do risco 

percebido do consumo de 1-2 bebidas alcoólicas quase todos os dias, em estudantes de 16 anos (20%). 

Esta distribuição é compreensível no caso positivo pela maior abrangência das intervenções dirigidas à 

população em geral, as quais incluem as referentes a grupos etários mais específicos, e pela negativa, em 

função do contexto comercial ser objeto de intervenção de um numero mais restritos de membros e 

consequentemente de compromissos. Já a meta referente ao aumento do risco percebido poderá traduzir a 

consciência de que o aumento de perceção de risco do consumo de 1-2 bebidas alcoólicas quase todos os 

dias, em estudantes de 16 anos pressupõe um trabalho continuado dirigido às atitudes e expectativas face 

ao álcool por parte das crianças e adolescentes e este tipo de intervenção ter sido desenvolvido num 

número muito restrito de compromissos.  
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9. Evolução dos Indicadores das Metas do 
PNRCAD 

 

O Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 (PNRCAD 
2013-2020), define cinco objetivos gerais, bem como indicadores para metas globais, desdobradas e 
quantificadas em metas específicas - seis metas globais com 18 indicadores na área do álcool -, a atingir no 
final dos dois ciclos de referência, 2016 e 2020.  

Em 2016, final do 2º ciclo de ação do FNAS e 1º ciclo de ação do PNRCAD, orientado pelo Plano de Ação para 
a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2016 (PARCAD 2013-2016), foram 
atingidas as metas para 10 daqueles indicadores (56%). É de referir que esta é uma leitura minimalista, pois 
6 indicadores ultrapassaram as metas quantitativas, mas consideram-se “atingidos” pois não foram 
atribuídos critérios de superação aquando da elaboração do Plano, o que se reflete também nos 2 
indicadores que registaram evoluções positivas e se situaram muito perto, embora aquém da meta 
quantitativa estabelecida, e que foram considerados “não atingidos”. 

É de notar que as metas relacionadas com a perceção de acesso a bebidas alcoólicas em idades inferiores às 
mínimas legais e com as idades de início dos consumos em populações jovens foram quase todas atingidas 
(os 7 indicadores inscritos tiveram evoluções positivas e 6 atingiram as metas para 2016), o que não será 
alheio ao investimento na implementação da legislação produzida neste ciclo, nomeadamente a introdução 
de medidas mais restritivas na disponibilização, venda e consumo, e em particular o aumento da idade 
mínima legal.  

 

 

 

 

Neste conjunto de indicadores destacam-se os ganhos obtidos no retardar do início dos consumos de 
álcool entre os alunos de 16 anos (ESPAD 2015), em que se verificaram diminuições importantes do 
início dos consumos em idades muito precoces: entre 2011 e 2015, o início do consumo de álcool com 
13 anos ou menos passou de 51% para 41% e a experiência de embriaguez nessas idades passou de 8% 
para 5%, mantendo-se estes valores inferiores às médias europeias (47% e 8%). Este retardar do início 
dos consumos também se verificou no contexto da população geral de 15-24 anos (INPG 2016/17), com 
a idade média do início do consumo de álcool a passar, entre 2012 e 2016/17, de 16 para 17 anos (a 
moda passou de 16 para 18 anos). 
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Quanto às perceções do risco associado ao consumo de álcool, não houve alterações relativamente ao único 
indicador inscrito no Plano. 

 

O cenário é menos positivo ao nível dos consumos, uma vez que dos 7 indicadores inscritos no Plano, apenas 

2 registaram evoluções positivas e atingiram as metas quantitativas para 2016 - as prevalências de 

embriaguez nos últimos 12 meses entre os alunos de 16 anos e do consumo binge nos últimos 12 meses 

entre a população geral de 15-74 anos -, verificando-se estabilidade ou aumentos nos restantes 5 

indicadores no contexto da população geral de 15-74 anos. 

25% dos alunos de 16 anos (ESPAD 2015) considerou ser de grande risco (de se magoar fisicamente ou 
de outras maneiras) o consumo diário/quase diário de 1 ou 2 bebidas alcoólicas, valor idêntico ao 
registado em 2011 e à média europeia de 2015. No entanto, são de mencionar, também no âmbito 
deste estudo, as evoluções positivas em relação a outros padrões de consumo: em 2015, cerca de 70% 
considerou ser de grande risco o consumo diário/quase diário de 4 ou 5 bebidas alcoólicas (68% em 
2011) e 46% considerou ser de grande risco tomar 5 ou mais bebidas no fim-de-semana (42% em 2011), 
sendo estes valores superiores às médias europeias de 2015 (respetivamente 62% e 43%).  
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No contexto da população escolar, observaram-se evoluções positivas não só ao nível do indicador 
inscrito no Plano - as prevalências de embriaguez nos últimos 12 meses entre os alunos de 16 anos 
(ESPAD 2015) diminuíram de 29% para 22% entre 2011 e 2015 -, como ao nível de muitos outros 
indicadores no âmbito de vários estudos nacionais em diferentes populações escolares. Destacam-se, a 
título de exemplo, o aumento da proporção de abstinentes ao longo da vida e a diminuição das 
prevalências de consumo recente e atual em idades entre os 13 e 18 anos, e em especial entre os 13 e 
16 anos. 

Neste ciclo foram realizados vários outros estudos nacionais entre populações jovens em diferentes 
contextos, mas que não permitem estabelecer tendências com o início do ciclo, sendo que entre 2015 e 
2016, ao nível da população geral de 18 anos (participantes no Dia da Defesa Nacional) não se 
constataram evoluções significativas nos consumos de álcool.  

No contexto da população geral de 15-74 anos (IV INPG, 2016/17), com exceção do consumo binge 
(pelo menos uma vez nos últimos 12 meses) que diminui de 10,8% para 9,7%, registou-se ao nível dos 
restantes indicadores inscritos no Plano sobre os consumos recentes (últimos 12 meses) uma 
estabilidade ou aumentos face a 2012: as prevalências de consumo binge com uma frequência mensal 
passaram de 3,4% para 5,1%, as de embriaguez de 5,1% para 5,4%, e o consumo abusivo e dependência, 
de 0,8% para 1,0% segundo o CAGE, e de 3,0% para 3,6% segundo o AUDIT (o consumo de risco 
elevado/nocivo passou de 2,7% para 2,8% e a dependência de 0,3% para o,8%).  

É de notar que este padrão nacional de evolução não se verificou de igual forma ao nível do sexo e das 
diferentes etapas do ciclo de vida, o que deverá ser tido em consideração no planeamento do ciclo de 
ação 2017-2020. Com efeito, os agravamentos foram particularmente relevantes no sexo feminino - 
aumentos dos consumos femininos em todos os grupos decenais acima dos 24 anos ao nível de todos os 
indicadores sobre consumos nocivos e de abuso ou dependência de álcool inscritos no Plano -, e na 
população adulta - agravamentos em todos os grupos decenais acima dos 44 anos, inclusive o mais 
envelhecido (65-74 anos), ao nível de todos estes indicadores.  

É de referir ainda que, muitas das prevalências dos consumos de álcool do IV INPG, 2016/17 foram 
próximas às do RAHRA SEAS 2015 (população geral 18-64 anos), as quais, no âmbito deste estudo, 
foram considerados das mais baixas entre os países europeus participantes.  
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*Causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool. CID-9-MC: 291; 303; 305.0; 357.5; 425.5; 535.3; 571.0 – 571.3; 760.71; 790.3; 977.3; 
980.0; 980.1; 980.9. 

**Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P.. 

 

Os 3 indicadores relacionados com as consequências dos consumos tiveram evoluções bastante positivas 

que se traduziram em importantes ganhos em saúde, seja ao nível da morbilidade - os internamentos 

hospitalares com diagnóstico principal hepatite ou cirrose alcoólicas diminuíram 24%, sendo a meta prevista 

de redução em 25% -, seja ao nível da mortalidade - os 2 indicadores de mortalidade, por doenças 

atribuíveis ao álcool e em acidentes de viação, atingiram as metas quantitativas para 2016 -, sendo estas 

reduções resultado de decréscimos ao longo do ciclo de ação, em ambos os sexos e diferentes etapas do 

ciclo de vida. 

 

Os ganhos relativos aos internamentos hospitalares com diagnóstico principal hepatite ou cirrose 
alcoólicas traduziram-se em menos 788 internamentos entre 2012 e 2016. Esta evolução foi também 
positiva no conjunto dos internamentos hospitalares com diagnóstico principal relacionado com o 
consumo de álcool*, que reduziram de 6 927 para 5 375, apesar de, se considerarmos também os 
diagnósticos secundários, o número de internamentos ter aumentado (de 31 467 para 33 899). 

Por outro lado, aumentou o número de utentes em tratamento por problemas relacionados com o uso 
de álcool, passando, na rede do ambulatório, de 11 117 em 2012 para 13 678 em 2016, com 14 219 
novos utentes no período 2013-2016. 

Ao nível da mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool**, em Portugal Continental, a taxa de 

mortalidade padronizada para as idades abaixo dos 65 anos passou, entre 2011 e 2015, de 12,7 para 

10,7 óbitos por 100 000 habitantes, verificando-se também uma diminuição acima dos 64 anos (de 55,7 

para 52,5). Ao nível de todo o território nacional, entre 2012 e 2015, a diminuição destas mortes 

traduziu-se em uma redução do número de anos potenciais de vida perdidos (20 938 em 2012 e 18 368 

em 2015), sendo o número médio de 13,7 anos em 2012 (13,6 nos homens e 14,0 nas mulheres) e de 

13,1 em 2015 (13,2 nos homens e 12,3 nas mulheres). 

São de destacar também os ganhos obtidos ao nível da mortalidade em acidentes de viação, seja no 
indicador inscrito no Plano - o número de condutores mortos em acidentes de viação sob influência do 
álcool (TAS ≥ 0,5g/l) diminuiu de 356 para 242 entre os períodos 2010-2012 e 2014-2016 -, seja ao nível 
do total de vítimas mortais em acidentes de viação sob influência do álcool, que decresceu de 663 para 
445, entre os períodos 2010-2012 e 2014-2016, reflexo do investimento feito neste contexto durante 
este período. 
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Estas e outras evoluções (SICAD, 2016) colocam grandes desafios para o próximo ciclo de ação, 
nomeadamente no âmbito da Rede de Referenciação/Articulação, uma das medidas estruturantes no 
domínio da redução da procura, e cuja implementação ficou aquém do desejável no decorrer do ciclo de 
ação 2013-2016.  

Por último, é de assinalar a existência de heterogeneidades regionais na evolução dos vários indicadores 
inscritos neste Plano, as quais deverão ser tidas em linha de conta nos planeamentos loco-regionais do 
próximo ciclo de ação.  
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10. Avaliação Interna do Funcionamento do 
FNAS 

 

Nesta secção far-se-á a exposição dos resultados mais significativos que resultaram da análise de um 

questionário, a que foram convidados a responder os membros do FNAS, imediatamente após o términus do 

II ciclo. Relativamente aos resultados, convém ressalvar que o número de respondentes não foi grande, 

sendo um aspeto em que importa investir, no sentido da maximização da adesão, durante o III ciclo. Ainda 

assim, foram obtidas 25 respostas, o que corresponde a cerca de um terço da totalidade dos membros. 

No que diz respeito à convergência do FNAS com os objetivos do Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências e em matéria dos problemas ligados ao uso nocivo de álcool, a 

grande maioria dos membros entende o FNAS como um meio efetivo para ir ao encontro das metas do 

plano, caraterizando-o maioritariamente como uma plataforma promotora da qualidade, da partilha e da 

proximidade entre membros, considerando-o bastante útil e com boa acessibilidade, o que é consonante 

com a intenção de 90% dos respondentes virem a aderir ao FNAS no próximo ciclo. 
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Quanto aos recursos humanos envolvidos, o secretariado permanente é considerado genericamente muito 

responsivo às questões dos membros. Por outro lado, o investimento em horas, por parte dos membros, 

dedicado às atividades relacionadas com o FNAS reporta-se, em média, a cerca de 20 horas mensais.  

 

 

Quanto à nova metodologia adotada, os Encontros de Monitorização e Partilha de Boa Práticas que vieram 

substituir os relatórios intermédios de forma a permitir uma apresentação e reflexão crítica sobre os 

compromissos em curso ou daqueles a iniciar, foi considerada útil a mudança de procedimento. 

 

 

Foi pedido que os membros pudessem dar sugestões no sentido de otimizar a eficácia do FNAS. 

Genericamente, foi indicado o desejo de aumentar as oportunidades de interação entre os membros, assim 

como a possibilidade de consulta dos compromissos submetidos e respetivos produtos, bem como a 

necessidade de emprestar coerência aos vários compromissos submetidos e até a necessidade de ser o FNAS 

a liderar a implementação das iniciativas. 

De uma forma global, os membros foram também dando conta verbalmente da sua satisfação e também das 

necessidades que sentiam no que concerne ao funcionamento do FNAS, quer nos Encontros de 

Monitorização, quer nos Grupos de Encontro, nas Sessões Plenárias Anuais ou nos vários momentos de 

encontro e discussão (Prémio FNAS, Seminários, etc), tendo ido ao encontro da maioria das sugestões. 
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11. Conclusões 
 

Os compromissos do II ciclo reverteram para resultados que se podem associar aos ganhos obtidos no 

retardar do início dos consumos de álcool entre os alunos de 16 anos (ESPAD 2015), em que se verificaram 

diminuições importantes do início dos consumos em idades muito precoces: entre 2011 e 2015, o início do 

consumo de álcool com 13 anos ou menos passou de 51% para 41% e a experiência de embriaguez nessas 

idades passou de 8% para 5%, mantendo-se estes valores inferiores às médias europeias (47% e 8%). Este 

retardar do início dos consumos também se verificou no contexto da população geral de 15-24 anos (INPG 

2016/17), com a idade média do início do consumo de álcool a passar, entre 2012 e 2016/17, de 16 para 17 

anos (a moda passou de 16 para 18 anos). Por outro lado, os 3 indicadores relacionados com as 

consequências dos consumos tiveram evoluções bastante positivas que se traduziram em importantes 

ganhos em saúde, seja ao nível da morbilidade - os internamentos hospitalares com diagnóstico principal 

hepatite ou cirrose alcoólicas diminuíram 24%, sendo a meta prevista de redução em 25% -, seja ao nível da 

mortalidade - os 2 indicadores de mortalidade, por doenças atribuíveis ao álcool e em acidentes de viação, 

atingiram as metas quantitativas para 2016 -, sendo estas reduções resultado de decréscimos ao longo do 

ciclo de ação, em ambos os sexos e diferentes etapas do ciclo de vida. Embora os resultados reportados 

tenham vindo a demonstrar-se encorajadores no que diz respeito ao trabalho realizado, a necessidade de 

preservar a consistência das linhas de ação mantém-se, para que as concretizações alcançadas não se 

dissipem (SICAD, 2016) 

No entanto, no contexto da população geral de 15-74 anos (IV INPG, 2016/17), com exceção do consumo 

binge (pelo menos uma vez nos últimos 12 meses) que diminui de 10,8% para 9,7%, registou-se ao nível dos 

restantes indicadores inscritos no Plano sobre os consumos recentes (últimos 12 meses) uma estabilidade ou 

aumentos face a 2012: as prevalências de consumo binge com uma frequência mensal passaram de 3,4% 

para 5,1%, as de embriaguez de 5,1% para 5,4%, e o consumo abusivo e dependência, de 0,8% para 1,0% 

segundo o CAGE, e de 3,0% para 3,6% segundo o AUDIT (o consumo de risco elevado/nocivo passou de 2,7% 

para 2,8% e a dependência de 0,3% para o,8%).  

É de notar que este padrão nacional de evolução não se verificou de igual forma ao nível do sexo e das 

diferentes etapas do ciclo de vida, o que deverá ser tido em consideração no planeamento do ciclo de ação 

2017-2020. Com efeito, os agravamentos foram particularmente relevantes no sexo feminino - aumentos 

dos consumos femininos em todos os grupos decenais acima dos 24 anos ao nível de todos os indicadores 

sobre consumos nocivos e de abuso ou dependência de álcool inscritos no Plano -, e na população adulta - 
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agravamentos em todos os grupos decenais acima dos 44 anos, inclusive o mais envelhecido (65-74 anos), ao 

nível de todos estes indicadores.  

O II ciclo ficou igualmente marcado por alterações na legislação referente ao aumento da idade mínima legal 

de consumo de bebidas espirituosas e proibida a venda de bebidas alcoólicas entre as 0 e as 8 horas, com 

exceção dos estabelecimentos comerciais de restauração ou de bebidas, dos situados em portos e 

aeroportos em local de acessibilidade reservada a passageiros e dos de diversão noturna e análogos, 

primeiro através do Decreto -Lei n.º 50/2013 e dois anos depois, com o Decreto-Lei nº 106/2015, altura em 

que passou a ser proibido facultar, independentemente de objetivos comerciais, vender ou, com objetivos 

comerciais, colocar à disposição, qualquer tipo de bebida alcoólica em locais públicos e em locais abertos ao 

público a menores de 18 anos. É de assinalar que as metas relacionadas com a perceção de acesso a bebidas 

alcoólicas em idades inferiores às mínimas legais e com as idades de início dos consumos em populações 

jovens foram quase todas atingidas (os 7 indicadores inscritos tiveram evoluções positivas e 6 atingiram as 

metas para 2016), o que não será alheio ao investimento na implementação da legislação produzida neste 

ciclo.  

Todavia, não é possível determinar objetivamente o contributo efetivo dos compromissos para as metas e 

que mudanças geraram em termos comportamentais, comunitários, locais e regionais. O simples somatório 

de intervenções não garante, por si, a promoção da qualidade das intervenções e a sua efetividade deverá 

ser avaliada, tendo em vista indicadores previamente definidos. Esta questão reverte para aquela que 

deverá ser uma preocupação do FNAS, no que respeita ao garante do rigor técnico em prol da consistência 

do trabalho desenvolvido. Nesse sentido, entendemos que o FNAS como instrumento de trabalho em 

parceria, em prol da redução do consumo nocivo do álcool poderá vir a assumir uma vertente pedagógica 

em relação ao processo de planeamento, determinação de indicadores, tendo em conta os objetivos, 

monitorização e avaliação dos compromissos.  

Finalmente e dado que os últimos facultados pelo inquérito nacional à população geral dão conta de 

números preocupantes em relação à população idosa, particularmente no caso das mulheres, entendemos 

que os compromissos do fórum deverão dirigir-se a esta faixa etária. 
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12. Passos Futuros 
 

Ao longo dos dois ciclos do Fórum Nacional Álcool e Saúde evoluiu-se de 56 para 74 membros e 47 para 85 

compromissos submetidos, dos quais 25% foram desenvolvidos em parceria. Será objetivo para o III ciclo a 

consolidação desta rede e sobretudo do trabalho em corresponsabilidade.  

Entende-se pertinente planear também para o novo ciclo o reforço da intervenção suportada na evidência 

científica, incrementando um maior rigor avaliativo e uma melhor distribuição da intervenção pelos 

diferentes vetores, grupos alvo e contextos. Alguns grupos requerem especial atenção, nomeadamente os 

jovens abaixo dos 18 anos junto dos quais é fundamental desenvolver um trabalho continuado que reforce a 

perceção dos riscos associados ao consumo de álcool abaixo da idade estipulada em diploma legal. Do 

mesmo modo é essencial intensificar a intervenção dirigida a reduzir a prevalência e a intensidade de 

padrões de consumo de risco e nocivo no consumo recente, junto aos adolescentes e jovens adultos. Outra 

prioridade deverá ser igualmente a diferenciação da resposta em função do género indo ao encontro aos 

dados que apontam para uma subida da prevalência dos consumos de bebidas alcoólicas entre o género 

feminino. Por fim, um ultimo grupo alvo prioritário deverão ser os adultos acima dos 65 anos junto aos quais 

pouco ou nenhum trabalho vem sendo desenvolvido e que, nos dados referentes à população portuguesa 

surgem como um foco de preocupação emergente. 

Por fim, é também um desejo para este ciclo, proporcionar uma maior visibilidade da dinâmica do Fórum e 

dos seus membros, mediante uma divulgação de iniciativas e partilha dos produtos dos diferentes 

compromissos de ação. 

Estamos convictos de que, muitas destas recomendações podem começar a ser implementadas em 2017 e a 

ter impacto até 2020. Nesse sentido, a avaliação dos progressos alcançados será de extrema importância, 

pelo será ainda objetivo deste ciclo promover a capacitação dos diferentes membros interessados, para a 

implementação das estratégias e metodologias que providenciem as melhorias técnicas idealizadas e 

anteriormente referidas, iniciando o processo de transição para o futuro de um FNAS de elevada qualidade. 
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