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Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas no âmbito 

compromissos FNAS 

 

A produção do relatório intermédio é um momento de reflexão para a entidade promotora, no 

qual é transmitido à comissão executiva o nível de execução do compromisso proposto. 

Constitui-se igualmente como um novo pico de trabalho da comissão executiva e do 

secretariado permanente no esforço de acompanhar atempadamente as dificuldades 

expressas. A procura de modelos alternativos que diluam este período no tempo e 

proporcionem uma maior utilidade no esforço desenvolvido por esta comissão na persecução 

dos objetivos do FNAS levou à apresentação de uma proposta alternativa de monitorização 

que envolve organização de momentos de encontro nos quais a informação relativa ao 

compromisso é objeto de uma apresentação oral do mesmo, partilhada com outras entidades 

que tenham em curso compromissos de índole semelhante.  

 

Objetivo: (1) Permitir uma apresentação dos compromissos em curso; (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. 

 

1. Organização no tempo 

Regularidade: Mensal (máximo de 10 sessões por ano) 

Duração de cada sessão: variável de acordo com o número de compromissos apresentados 

mas não superior a 4 horas. 

Cada entidade disporá de 20 a 30 minutos para apresentar o compromisso em curso, o 

trabalho desenvolvido, as alterações ao planeamento, dificuldades encontradas e resultados 

atingidos até à data.  

Por sessão poderão ser apresentadas até 8 compromissos havendo a preocupação de que os 

mesmos tenham pontos em comum que permitam uma reflexão conjunta.  

Intervalo: Entre Janeiro de 2015 a Novembro de 2016 

As sessões terão lugar à 2ª feira, durante a parte da manhã (9h30 – 13h30) na segunda 

quinzena de cada mês. 

 

2. Localização 

Maioritariamente as sessões terão lugar nas instalações do SICAD na Av. Columbano Bordalo 

Pinheiro, n.º 87, 2º andar. 
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3. Dinamização 

Cada sessão será dinamizada, à semelhança dos grupos de encontro, pelo secretário 

permanente e um a dois elementos da comissão executiva. O objetivo da dinamização será o 

de proporcionar uma reflexão sobre os compromissos, em curso, ou a iniciar, explorando boas 

práticas a difundir, potenciais desenvolvimentos futuros, soluções para problemas 

identificados, parcerias, e recursos. O produto da dinamização (ata da sessão) constituir-se-á 

como a avaliação intermédia dos compromissos apresentados.  

Para a apresentação dos compromissos em curso as entidades responsáveis terão um suporte 

de linhas orientadoras que definirão elementos comuns a todas as apresentações como por 

exemplo, o histórico do compromisso, os objetivos traçados no âmbito das metas do PNRCAD, 

a caracterização do grupo alvo, o contexto de intervenção, a abrangência do mesmo, o grupo 

de trabalho e as ações e metodologias subjacentes, produções em curso ou já efetuadas, 

processos avaliativos adotados: aceitação pelo comunidade alargada, satisfação dos técnicos e 

do grupo alvo, etc.  

Idealmente deseja-se que as apresentações possam ter um suporte informático que permita a 

difusão do compromisso no Diretório na área de membros. A informação quantificável deverá 

igualmente ser comum de modo a facilitar a produção de documentos de avaliação por parte 

do secretariado permanente. 

 

4. Organização das Sessões 

Cada entidade será convidado a integrar o programa de uma sessão do calendário definida em 

função do critério Tipo de Atividade desenvolvida no compromisso (informação/sensibilização, 

prevenção, tratamento, investigação, domínio da oferta, etc.) permitindo que este espaço 

sirva quer para a apresentação de compromissos em curso quer a apresentação de propostas a 

fazer aprovar permitindo deste modo uma alternativa à avaliação de compromissos tal como 

vem sendo posta em prática. 

Caberá ao secretariado permanente em conjunto com a comissão executiva, agrupar 

compromissos que permitam uma integração de interesses e necessidades.  

Os convites deverão ocorrer sempre com uma antecedência mínima de dois meses. Pretende-

se que a primeira sessão possa ter lugar na segunda quinzena do mês de janeiro.  

As entidades são convidadas a assistir às apresentações de outros membros não apenas no 

sentido de proporcionar uma aprendizagem a partir das práticas dos outros mas também do 

funcionamento em rede mediante o emergir de potenciais parcerias.  
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5. Conteúdos a apresentar  

Cada entidade deverá incluir na sua apresentação os seguintes elementos: 

 - histórico do compromisso – quando começou, quando acabou ou quando deverá 

acabar, se é um compromisso que vem na continuidade de um outro do mesmo cariz, as 

motivações que estiveram na base do compromisso… 

 - relevância do compromisso no que diz respeito às metas do plano nacional para a 

redução dos comportamentos aditivos e das dependências (PNRCAD) para que concorre e os 

objetivos traçados. 

 - um descritivo do compromisso em termos de Atividades, Grupo Alvo e Contexto de 

intervenção. 

 - a abrangência do compromisso em termos do número de pessoas e/ou instituições 

que beneficiaram de cada atividades 

 - recursos mobilizados (técnicos, financeiros, materiais…) 

 - produtos resultantes da intervenção (cartazes, folhetos, flyers, filmes, sites, artigos, 

manuais, relatórios, etc.) 

 - avaliação do compromisso  

– de processo em relação a cada ação (se decorreu conforme planeado, se 

sofreu adaptações, satisfação proporcionada, etc.) 

- de resultados (quando tal foi possível) em termos de mudanças 

proporcionadas (de opinião, de conhecimento, atitude comportamento), avaliadas 

com base em metodologias objetivas (questionários, escalas, entrevistas, etc.) 
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Anexos:  

 

Relevância – Metas do PNRCAD  

1 ‐ Reduzir a facilidade percebida de acesso aos diferentes tipos de bebidas alcoólicas, em estudantes 
de 13-17 anos 
2 ‐ Aumentar o risco percebido do consumo de 1-2 bebidas alcoólicas quase todos os dias, em 
estudantes de 16 anos. 
3 ‐ Retardar o início do consumo de bebidas alcoólicas com 13 anos ou menos.  
4 - Retardar o início dos padrões de consumo nocivo com 13 anos ou menos. 
5‐ Reduzir os estados de embriaguez em jovens abaixo dos 16 anos  
6 - Aumentar a idade média do início de consumos para os 17 e 18 anos respetivamente até 2020 
7 - Diminuir a prevalência de estados de embriaguez na faixa etária até aos 16 anos 
8 - Diminuir a prevalência na população portuguesa do padrão de consumo de tipo binge  
9 - Diminuir a prevalência de estados de embriaguez na população portuguesa  
10 - Reduzir a prevalência do consumo de risco e dependência na população portuguesa 
11 - Reduzir a mortalidade padronizada por doenças atribuíveis ao álcool 
12 - Reduzir a mortalidade em acidentes de viação relacionados com o consumo de álcool  
13 - Garantir que a disponibilização, venda e consumo de substâncias psicoativas licitas no mercado, 

seja feita de forma segura e não indutora de uso/consumo nocivo, através da introdução de legislação, 

regulamentação e fiscalização adequadas   

 

Tipo de Atividades 

 Informação ao consumidor: Intervenções numa perspetiva da oferta dirigidas a aspetos como a 
rotulagem, informação nos pontos de venda, estratégias de controlo da acessibilidade de menores às 
bebidas alcoólicas, mensagens de consumo com moderação, outros).  

 Atividades no âmbito dos media: ações que incluem a difusão de informação (ou a passagem de 
spots) na TV, rádio, imprensa, outros.  

 Sessões de sensibilização: intervenções pontuais de duração variada dirigidas a diferentes grupos 
alvo, visando o aumento da consciência dos riscos ligados ao consumo abusivo de álcool 

 Programas de intervenção continuada: intervenções que envolvem múltiplas sessões com o mesmo 
grupo promovendo o desenvolvimento de competências socio emocionais aplicáveis quer no plano da 
prevenção quer da reabilitação 

 Investigação/Produção científica: recolha e tratamento de dados referentes a padrões de consumo, 
danos associados ao consumo de álcool, comunicação comercial/media, eficácia de intervenções e a sua 
difusão em artigos ou publicações 

 Comunicação comercial: intervenções dirigidas ao reforço do cumprimento dos códigos de 
autorregulação, ou à criação de respostas de controlo sobre a promoção do consumo abusivo; intervenções 
centradas no marketing  

 Formação: formação de técnicos que intervenham na área da prevenção, tratamento ou reinserção no 
âmbito dos PLA, bem como de profissionais ligados à comercialização de bebidas alcoólicas ao contexto 
recreativo 

 Aconselhamento: intervenções breves, aconselhamento, entrevistas motivacionais 

 Tratamento: intervenções dirigidas a indivíduos em risco, pais/famílias, crianças em famílias com 
problemas ligados ao álcool,  

 Fiscalização: intervenções de direcionadas à aplicação dos dispostos legais 

 Outros: É necessário dar informação em outro tipo de atividades que constam do compromisso.  
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Grupo Alvo 

 Sem Grupo Alvo definido – intervenções visando o público em geral 

 Mulheres Grávidas – intervenções visando não apenas a mulher mas abrangendo também o casal/família 
e o bebé até aos 3 meses 

 Crianças até aos 9 anos  

 Pré-adolescência e Adolescência (10-19 anos) 

 Jovens adultos (20-24 anos) 

 Adultos 25 e os 64  

 Adultos acima dos 65 

 Trabalhadores  

 Técnicos 
 Pessoas com PLA 
 Outros: pais, famílias, instituições, etc. 

 

 

Contextos 

 

 Ambiental – intervenções centradas a criação de normativos e regulamentação  

 Comercial – dirigidas a espaços de venda ou em contextos de relação entre entidades ligadas ao 
domínio da oferta 

 Comunitário – intervenções integradas que envolvem múltiplos contextos em simultâneo 

 Desportivo – intervenções junto a desportistas ou utilizando este contexto para veicular mensagens 
preventivas 

 Escolar – intervenções dirigidas a crianças e profissionais desde o ensino pré-escolar ao secundário 

 Familiar – intervenções que têm a família como grupo alvo 

 Laboral – intervenções desenvolvidas em contexto laboral ou sindical 

 Recreativo – intervenções dirigidas a frequentadores de espaços recreativos (excluindo a intervenção 
de fiscalização) ou a profissionais que desenvolvem intervenção nesses contextos 

 Rodoviário – intervenções de prevenção dos acidentes rodoviários  

 Saúde – intervenções no âmbito do aconselhamento, entrevista motivacional, tratamento e 
reinserção.  

 Universitário – intervenções dirigidas a estudantes universitários ou em contextos festivos ligados a 
este grupo alvo 

 Virtual – intervenções tendo por base a internet 

 Outro -  


