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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório visa dar cumprimento ao estabelecido no anexo b. da Carta de Compromissos do Fórum 

Nacional Álcool e Saúde. Conjuga-se, deste modo, com o Relatório de Atividades do Serviço de Intervenção 

em Comportamentos Aditivos e Dependências de 2015 e pretende caraterizar as atividades asseguradas no 

âmbito do Fórum, isto é, durante o terceiro ano do novo ciclo estratégico, enquadrado pelo Plano Nacional 

para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 (PNRCAD) e o seu Plano de 

Ação 2013-2016. 

Em 2015, algumas alterações foram introduzidas na dinâmica do FNAS, tendo sido adotadas novas 

estratégias que envolveram a afetação ao Secretariado Permanente um segundo elemento técnico, a adoção 

uma diferente metodologia de admissão e monitorização de compromissos, quer ainda sinergias para 

potenciar o trabalho em rede. 

Alguns compromissos transversais foram implementados e foram alguns os eventos em que o FNAS se 

consubstanciou ao longo de 2015, nomeadamente a sua Reunião anual que teve lugar em 14 de abril na qual 

foram abordados diferentes tópicos referentes aos problemas ligados ao uso abusivo do álcool. 

Este relatório pretende assim, não só cumprir a obrigação formalmente estabelecida de apresentar o relato 

da atividade desenvolvida no ano de 2015, mas também disponibilizar a todos os interessados a 

contextualização essencial para uma análise e reflexão crítica sobre a atividade desenvolvida. 
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2. MEMBROS – BREVE CARACTERIZAÇÃO 

 

O formato que o Fórum tem vindo a assumir neste novo ciclo tem permitido um contacto cada vez mais 

direto e informal entre membros, o que naturalmente está relacionado com a execução das atividades de 

cada compromisso. O FNAS termina 2015 integrando 73 entidades, distribuídas entre 31 pertencentes ao 

grupo “Sociedade Civil”, 11 ao grupo de “Operadores Económicos” e 21 ao grupo “Administração Pública”. 

Dado que nem todos os membros tinham regularizada a sua situação no que se refere à submissão de 

compromissos, no decurso do ano essas situações foram clarificadas.  

No que concerne a demonstrações de interesse por parte de potenciais novos membros, foram feitas várias 

reuniões exploratórias no sentido de refletir sobre potenciais linhas de ação para o envolvimento no FNAS. 

Em alguns casos, o contacto ficou a aguardar desenvolvimentos internos por parte das entidades, como foi o 

caso da Éduc’alcool, Associação de Barmen de Lisboa, Associação de Bartenders de Portugal, no âmbito do 

evento “Lisbon Bar Show”. No caso da ANEM, o seu contributo consubstanciou-se através da colaboração 

com a CNAF. 

Por outro lado, a Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia contactou o Secretariado Permanente, no 

sentido de expressar a indisponibilidade da entidade para colaborar no âmbito do FNAS.  

Dado que existiu ainda um conjunto de entidades que não respondeu aos inúmeros apelos, por parte do 

Secretariado Permanente, para tentativa de elaboração das linhas de ação que pudessem vir a constituir o 

compromisso no FNAS, foi decidido em sede de Comissão Executiva, considerar suspensa a sua adesão ao 

FNAS. 

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

tipologia: 

Tabela 1 - Tipificação da natureza das entidades-membro do FNAS 
Tipo de Entidades 

 Administração Pública 21 
Autarquias 3 

Entidades públicas e privadas 5 
Instituições do Ensino Superior 7 

Sociedades Científicas e Ordens Profissionais 9 
Operadores da Indústria e do Comércio 11 
Entidades do setor social, ONG e IPSS 15 

Sindicatos 2 
TOTAL 73 
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Os números não diferem significativamente do ano transato, tendo-se passado de 74 Membros para 73. Esse 

facto prendeu-se por ter sido decidido suspender (em sede da reunião da Comissão Executiva de 19 de 

Outubro de 2015) as entidades sem compromisso ativo no Fórum – uma vez que desde o início do ciclo 

tinham sido vários os contactos por parte do Secretariado Permanente para que pudessem regularizar a 

situação. Foram suspensas, neste contexto, a Associação Nacional de Agentes de Segurança Privada 

(ANASP), a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários (APBV), a Rede Portuguesa das Cidades 

Saudáveis (RPCS) e a Sociedade Portuguesa de Alcoologia (SPA). Por outro lado, A Associação Nacional de 

Estudantes de Medicina (ANEM) aderiu ao FNAS, consubstanciando a sua colaboração no compromisso em 

conjunto com a CNAF. 

Concomitantemente, o Instituto Civil de Autodisciplina da Comunicação Comercial (ICAP), que a outubro de 

2014 concretizou um protocolo com o SICAD, no sentido de lhe ser possível ir ao encontro dos objetivos do 

Fórum sem se comprometer enquanto parceira de entidades que são objeto da sua monitorização e 

intervenção reguladora, estabelece com o SICAD as suas linhas de ação para 2015. Assim, embora extravase 

o âmbito do FNAS, as linhas de ação do ICAP são relevantes para o FNAS porquanto vertem para as áreas de 

interceção entre a saúde e a comunicação comercial. No ano de 2015, o ICAP contribuiu 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). Por outro lado, foi 

elaborado um plano de formação 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. 
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3. COMISSÃO EXECUTIVA  

 

Durante o ano de 2015, a comissão executiva manteve-se com a mesma composição do ano anterior, 

composta por: Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE), da Autoridade Nacional 

para a Segurança Rodoviária (ANSR), da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja (APCV), da 

Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV), da Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE), da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), do Conselho Nacional da 

Juventude (CNJ), da Direção Geral de Educação (DGE), da Ordem dos Enfermeiros (OE), da Sociedade 

Portuguesa de Medicina do Trabalho (SPMT) e do Turismo de Portugal (TP) para além do SICAD.  

Foram realizadas 3 reuniões. No que se refere aos conteúdos abordados, os Membros foram convidados a 

refletir sobre as seguintes matérias: 

 Informação e discussão sobre o desenvolvimento de alguns compromissos, designadamente 

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

do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. 

 Planeamento do Programa da Reunião Plenária do Fórum Nacional Álcool e Saúde de 2015.  

 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. 

 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. 

 Desenvolvimento dos Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas. 

 Suspensão de Membros do FNAS sem compromisso ativo. 
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 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 e à informação de que em Abril seria apresentado formalmente o documento 

ao novo Comissário Europeu, em reunião do CNAPA, seguida de uma discussão acerca da 

preocupação dos Estados membros com uma nova estratégia do álcool. 
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4. ENCONTROS DE MONITORIZAÇÃO E PARTILHA DE BOAS 

PRÁTICAS 

 

Os Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas foram apresentados e aprovados na Reunião do 

Fórum Nacional em Abril de 2014, tendo sido implementados a partir de janeiro de 2015. A carta de 

apresentação deste modelo de trabalho, enviada a cada membro do FNAS, apresentava estes Encontros 

como uma forma alternativa de monitorização dos compromissos em curso nos quais nos quais a informação 

relativa aos mesmos é objeto de uma apresentação oral, partilhada com outras entidades que tenham em 

curso intervenções de índole semelhante. O referido documento apresentava como objetivos para os 

Encontros de Monitorização o (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.  

Foi definida uma regularidade mensal e a intensidade 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. A dinamização ficaria a cargo do secretariado permanente 

complementado por um membro da comissão executiva.  

Foi estruturada uma apresentação tipo, enviada a todas as entidades convidadas para cada Encontro, na 

qual se solicitavam os dados que anteriormente deveriam integrar os relatórios intermédios. Assim, cada 

entidade deverá incluir na sua apresentação os seguintes elementos: 

 O 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… 

 A 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. 

 Os recursos mobilizados (técnicos, financeiros, materiais…). 
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 Os produtos resultantes da intervenção (cartazes, folhetos, flyers, filmes, sites, artigos, manuais, 

relatórios, etc.). 

 E a avaliação do compromisso em termos de processo em relação a cada ação (se decorreu 

conforme planeado, se sofreu adaptações, satisfação proporcionada, etc.) e 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.). 

 

Foram concretizadas em 2015, nove Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas, nos quais 

participaram 38 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 112 

presenças nos 9 encontros realizados. No total foram apresentados 39 compromissos dos 82 compromissos 

aprovados até dezembro de 2015, correspondendo a uma cobertura de 48% das intervenções em curso. 

Tendo em consideração que o Objetivo dos Encontros de Monitorização seria o de até ao final de 2016 fazer 

a cobertura da totalidade dos compromissos, esta percentagem está de acordo com as expectativas iniciais. 
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5. REPORTE DAS ATIVIDADES DOS COMPROMISSOS 

 

Os Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas serviram, como já foi referido, como 

oportunidade de monitorizar os compromissos em curso, como para apresentar à Comissão Executiva (e aos 

presentes) os compromissos recém-submetidos, a fim de validar o seu plano de ação. Segue-se o detalhe dos 

novos compromissos validados e dos compromissos em curso que foram monitorizados. 

 

 5.1. Validação de Novos Compromissos  
 

Em 2015 foram validados nove novos compromissos. As entidades proponentes foram as seguintes: 

 Polícia de Segurança Pública (PSP) -100% Cool 

 Clube de Criativos de Portugal (CCP) - Concurso Jovens Criativos – campanha sensibilização 

 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS LVT) - Consumo de álcool e 

comportamentos de risco associados a eventos festivos académicos universitários 

 Federação Portuguesa das Instituições Privadas Atuantes nas Toxicodependências (FETO) – 

Respostas de Saúde - Sistema de Avaliação da Satisfação (SAS) 

 Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) - Mobilizar para Intervir 

 Associação Nacional de Municípios (ANMP) – Intervenção dos municípios na prevenção e redução 

dos comportamentos aditivos e das dependências do álcool 

 Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) – (1) Álcool, cannabis e condução e (2) Reunião técnica: 

Álcool e condução 

 Associação de Apoio à Vítima (APAV) – Folha informativa sobre o crime sob o efeito de álcool 

Os compromissos validados são o resultado do trabalho de suporte técnico desenvolvido pelo secretariado 

permanente, no sentido de reduzir as situações de incumprimento, exceção feita ao compromisso da Policia 

de Segurança Pública cuja situação estava já regularizada. Todos os compromissos foram comentados pelos 

elementos da Comissão Executiva complementado pelos elementos do Secretariado Permanente. Estes 

compromissos vieram reforçar a área da intervenção em contexto autárquico (2), rodoviário (2) e da saúde 

(2). Destaque para aprovação de uma segunda linha de ação dirigida à gravidez (Concurso CCP) e para o 
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desenvolvimento de ações de levantamento, reflexão e avaliação do trabalho desenvolvido no plano local 

(ANAFRE, ANMP, FETO, PRP). 

 

5.2. Monitorização dos compromissos em Curso  
 

Em 2015, foram apresentados e discutidos trinta compromissos em curso no âmbito do FNAS. É a seguinte, 

a listagem dos compromissos:  

 Administração Regional de Saúde do Norte – (1) “Produção Folheto Mulher Gravidas e Álcool” 

 Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) – (2) “Medea Smart”; “Lançamento de um Código de 

Auto-Regulação em Matéria de Comunicação Comercial para Vinhos e Espirituosas no âmbito do 

ICAP.” 

 Instituto da Segurança Social, I.P. – (3) “Formar para intervir: uma colaboração”; “Álcool: Contributo 

para a Investigação-ação”; “Protocolo Articulação Interinstitucional (PAI)” 

 Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal (ACIBEV) – (1) “Vinho Com Moderação by ACIBEV” 

 Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) – (1) “Promoção do Serviço 

Responsável de Vinho” 

 Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja (APCV) - (2) “Falar Claro - Fase 2” e 

“Monitorização Autorregulação” 

 Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) – (1) “Prevenir É Agir” 

 Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa (SAAP) – (1) “Intervenção Freguesia de Arroios” 

 Direção Geral de Educação (DGE) – (1) “Prevenção do Consumo de Álcool em Meio Escolar” 

 Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) – (3) “Projetos de intervenção 

na área do álcool”, “Investigação na área do álcool” e “Formação na área do álcool” 

 Ordem dos Enfermeiros (OE) – (1) “Projetos de intervenção na área do álcool” 

 Rede de Serviços de Apoio Psicológico ao Ensino Superior (RESAPES) – (1) “Divulgação de atividades 

no âmbito do FNAS junto dos Serviços de Apoio Psicológico no Ensino Superior” 

 Sogrape Vinhos, SA (SV) – (3) “Sensibilização de Consumidores”, “Formação Interna sobre o Álcool 

no Meio Laboral” e “Formação Sectorial” 

 Instituto Português Desporto e Juventude (IPDJ) – (3) “Implementação do Programa Eu e os Outros”, 

“Programa Cuida-te” e “Campanha “álcool, desempenho e criatividade” 
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 Ministério da Defesa Nacional MDN / UTITA – (2) “Programa Residencial Intensivo de Reabilitação 

Biopsicossocial e Prevenção de Recaída” e Curso de Operadores de Prevenção de Alcoolismo e 

Toxicodependências (COPADT) 

 Conselho Nacional da Juventude (CNJ) – (1) “ComSUMOS Académicos” 

 Associação das Empresas do Vinho do Porto (AEVP) – (1) “Programa “Vinho com Moderação, Art de 

Vivre”” 

 Fundação Portuguesa Comunidade Contra a SIDA (FPCCSIDA) – (1) “Não Arisco!” 

 Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho (SPMT) – (1) “Formação dos profissionais de Saúde 

Ocupacional em “Álcool e Trabalho” e a sua mudança de atitudes” 

 

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. A grande mais-valia dos Encontros de Monitorização 

tem sido a de permitir o estabelecimento de pontes entre as entidades e a transferência de experiências. 

Damos como exemplo a possibilidade de estabelecer paralelismos entre o trabalho desenvolvido em Meio 

Laboral e as estratégias que o Ministério da Defesa Nacional desenvolve no seu trabalho de apoio à 

integração de militares em processo de reabilitação, Do mesmo modo foi importante o reforçar a 

conjugação de esforços entre Grupos Profissionais de modo a que os levantamentos concretizados possam 

potenciar-se mutuamente e proporcionar uma noção mais ampla das intervenções preventivas e de 

investigação em curso. Outro exemplo ainda retrata a complementaridade territorial de intervenções que 

poderão de modo conjugado agir sobre diferentes contextos onde os mesmos jovens se movem, 

nomeadamente o contexto escolar, a envolvente comunitária e a realidade recreativa, cruzando escolas, 

autarquias, organizações não-governamentais, forças de segurança e associações de pais. O debate 

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

compromissos e novas parcerias.  
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5.3. Avaliação dos Encontros de Monitorização 
 

A fim de recolher informação sobre a percepção que os Membros do Fórum tinham sobre o trabalho 

desenvolvido através dos Encontros de Monitorização, foi enviado, para todas as entidades membro do 

FNAS, um link para um breve questionário online de seis perguntas. 

Foram recolhidas respostas de 36 membros que, na sua grande maioria, terão participado em pelo menos 

um dos Encontros de Monitorização. 

 

Figura 1 - "1. Participou em algum dos Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas em 2015?” 

 

 

Figura 2 - "2. Em caso afirmativo, em quantos EMPBP participou em 2015?" 
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As entidades membro foram indagadas quanto à pertinência dos Encontros de Monitorização. Verificou-se 

que, pela grande maioria dos respondentes, as sessões eram consideradas pertinentes ou muito pertinentes. 

Figura 3 - "3. Como avalia a pertinência dos EMPBP?" 

 

O mesmo se registou no que concerne à metodologia utilizada, que foi considerada adequada ou muito 

adequada. 

Figura 4 – “4. Como avalia os EMPBP quanto à metodologia adotada (apresentação de 20 min. seguida de discussão 
pública entre os presentes, com dinamização do Secretariado Permanente e da Comissão Executiva)?” 

 

Os Encontros foram também considerados úteis ou muito úteis. 

Figura 5 - "5. Como avalia os EMPBP quanto à sua utilidade?" 
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No que concerne à justificação da utilidade avaliada, os aspetos considerados mais relevantes foram a troca 

de experiências e estabelecimento de contactos com outras entidades. 

Figura 6 - "6. Indique quais dos seguintes fatores considera mais relevantes para o grau de utilidade referido na 
questão anterior" 

 

 

Em síntese, a leitura global dos resultados aponta para que a maioria das entidades membro tenha aderido à 

nova metodologia adotada, considerando-a pertinente e útil para a prossecução das suas atividades no 

FNAS. 

 

  

2 (6,7%)

13 (43,3%)

13 (43,3%)

23 (76,7%)

17 (56,7%)

27 (90%)

Outra

Sistematização da informação

Modelagem/referências para futuras
intervenções

Estabelecimento de contactos com outras
entidades

Aprendizagem de conteúdos ou práticas

Troca de experiências



Relatório Anual 2015 

 

Fórum Nacional Álcool e Saúde 

 

15 

6. COMPROMISSOS EM CURSO  

 

6.1. Caracterização geral 
O ano de 2015 foi dedicado a promover o desenvolvimento de ações que pudessem constituir 

compromissos, com um maior enfoque nas entidades que não tinham ainda compromissos submetidos. No 

final de 2015, o total de compromissos submetidos foi de 82.  

Com efeito, no que concerne aos compromissos em falta, foram reduzidos a zero, quer pela submissão de 

projetos por parte de entidades membro que estavam em falta, quer por ter sido decidido pela Comissão 

Executiva suspender as entidades sem compromisso ativo. 

Passando à análise das atividades levadas a cabo nos compromissos ativos, os 82 compromissos 

operacionalizam-se através de 212 atividades, com maior expressão ao nível de ações de sensibilização 

dirigidas à tomada consciência sobre a problemática, bem como processos formativos destinados a capacitar 

técnicos e interventores para melhores práticas. As atividades na área do tratamento ou da fiscalização 

continuam a ser aquelas que menos estão presentes nos compromissos submetidos. 

Figura 7 - Tipo de Atividade 
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No que concerne aos grupos-alvo visados pelos compromissos, os profissionais são o grupo mais escolhido 

para alvo das atividades, sendo abrangido por cerca de 18% dos compromissos submetidos. Os 

universitários, os adolescentes, seguidos dos jovens adultos, são os grupos identificados que também se 

seguem, mantendo, genericamente, as tendências dos anos anteriores, que vão aliás ao encontro das metas 

do PNRCAD. Pelo contrário, as mulheres grávidas são um alvo de intervenção pouco escolhido para o 

desenvolvimento de compromissos.   

Se for considerado que a sensibilização e a formação são os dois tipos de atividades mais frequentemente 

adotadas, infere-se facilmente que os técnicos são maioritariamente abordados através da formação 

profissional, donde facilmente se depreende que a sensibilização e consciencialização são as mais frequentes 

atividades escolhidas para intervir junto dos grupos etários mais jovens. 

Os adultos e em particular, os trabalhadores, são os grupos identificados que se seguem, cada um deles com 

uma percentagem de 8%. Em ambos os casos, considerando vários exemplos concretos de intervenção, a 

abordagem reparte-se maioritariamente pela informação e sensibilização (sobretudo a trabalhadores, 

profissionais de diversas áreas) e também pela informação aos consumidores. 

Figura 8 – Grupo-Alvo 
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Os contextos mais frequentes são o contexto escolar e também o laboral, o que vai ao encontro do tipo de 

atividades e dos grupos alvo mais visados. Lamentavelmente os contextos desportivo e recreativo são áreas 

pouco visadas, o que nos dá algumas pistas para as áreas a investir aquando do desenvolvimento de 

compromissos no próximo ano. 

Figura 9 - Contexto 
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Figura 10 - compromissos por tipo de atividades 

 

25

22

20

20

19

18

13

12

11

10

10

7

1

Escolar

Laboral

Saúde

Outro

Universitário

Comunitário

Comercial

Virtual

Familiar

Ambiental

Rodoviário

Recreativo

Desportivo

33%

35%

12%

5%

15%

Informação / Sensibilização

Prevenção / Formação

Tratamento / Reinserção

Domínio da Oferta / Redução de Riscos

Produção Científica



Relatório Anual 2015 

 

Fórum Nacional Álcool e Saúde 

 

18 

Estas foram áreas em que foi desenvolvido mais trabalho e com maior diversidade. É possível encontrar 

como resposta abordagens muito diferentes, que vão desde a organização de eventos, ações formativas, a 

estruturação de websites, a distribuição de informação, o desenvolvimento de projetos escolares, a 

dinamização de espaços de atendimento jovem, e a organização de sessões de sensibilização junto à 

comunidade. Os resultados obtidos são difíceis de contabilizar e muitas vezes comparar, dada a diversidade 

ao nível da avaliação da ações, de abordagens e de grupos alvo. 

 

6.3. Compromissos Transversais  
 

Uma das estratégias adotada para ir ao encontro dos objetivos de promover o trabalho em rede, foi a 

proposta de construção de compromissos transversais partilhados por diferentes membros do Fórum. 

 

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

Um destes compromissos nasceu diretamente do trabalho iniciado com os Grupos de Encontro, mais 

concretamente aquele que envolveu as Sociedades Científicas e os Grupos de Profissionais. Partiu-se do 

consenso possível entre as diferentes entidades que participaram nas duas reuniões deste grupo de 

encontro que tiveram lugar em 2014 e propôs-se a concretização de uma terceira reunião no inicio de 2015 

na qual se apresentou uma sugestão de compromisso partilhado que pudesse servir de base a um trabalho 

conjunto entre parceiros do mesmo setor.  

O compromisso proposto 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. Especial destaque para 

linhas orientadoras para a intervenção profissional em articulação com as Guidelines a produzir no âmbito da 

Joint Action RARHA.  
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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 2 - 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 terão uma difusão através do site da APEDD (www.adictologia.com), da APEF (www.apef.com.pt), da 

Ordem dos Farmacêuticos (www.ordemfarmaceuticos.pt), da SPP (www.spp.pt) e da Ordem dos 

Nutricionistas (www.ordemdosnutricionistas.pt). 

Em termos de oferta formativa, a APEDD prevê a realização de Workshops interativos, a APMGF aproveitará 

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 prevê a organização de formação de curta duração (8h) em calendário 

http://www.adictologia.com/
http://www.apef.com.pt/
http://www.spp.pt/
http://(www.ordemdosnutricionistas.pt/
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e com regularidade a definir. Por fim a SPP prevê a possibilidade de integrar no Congresso Anual ações 

formativas eventualmente dando destaque ao período da gravidez e primeiros anos de vida. Consideram 

igualmente que formação poderá igualmente ser desenvolvida através das academias. 

Em termos de promover a produção científica em torno do tema, a APEF propõe-se fazer com uma 

regularidade mensal uma seleção de publicações científicas, a APEDD considera concretizá-lo através da sua 

revista. A Ordem dos Farmacêuticos considera que a sua newsletter semanal poderá ser um veículo para a 

promoção e difusão de artigos científicos. Por fim a SPP considera que a Acta de Pediatria Portuguesa poderá 

ser 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 prevê a colocação de tópicos relacionados com o álcool nas suas próximas reuniões científicas (2016). 

A APEDD prevê fazê-lo no seu Congresso Nacional de Adictologia. Já a APMGF prevê fazê-lo no seu 

Congresso Científico Anual e no Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar bem como no Encontro 

Unidades de Saúde Familiar. A Ordem dos Farmacêuticos considera viável a integração aos problemas 

ligados ao álcool em Eventos Temáticos a concretizar até finais de 2016 A Ordem dos Nutricionistas prevê 

igualmente a concretização em 2016 de seminários de nutrição comunitária. A SPP como já vem fazendo, 

continuará a dar destaque à problemática no seu Encontro Anual, ainda que o mesmo não assuma um 

formato formativo. 

 

6.3.2. 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. Nestas 

circunstâncias encontravam-se a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade Social (CNIS), a 

Associação Nacional de Municípios (ANMP) e a Direção Geral de Educação (DGE) que iniciaram ainda em 

2014, com a participação do SICAD, o processo de construção das bases para a concretização do projeto 

conjunto (um regulamento, documentos de apresentação da iniciativa, calendário, etc). A Autoridade 

Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR) que integrava inicialmente este grupo considerou não estarem 

reunidas para garantir do seu lado a disponibilidade para a concretização dos passos necessários à 

concretização do compromisso. Assim, em 2015 foram concretizadas 3 reuniões do grupo de trabalho nas 

quais foi finalizado o regulamento do Prémio FNAS, o qual foi submetido ao parecer jurídico das diferentes 



Relatório Anual 2015 

 

Fórum Nacional Álcool e Saúde 

 

21 

partes envolvidas. Foi igualmente construído o formulário para a submissão dos projetos candidatos e 

redefinido o calendário para a concretização do Concurso, transitando para 2016 a abertura do mesmo 

(Abril/Maio/Junho), a sua avaliação (Outubro/Novembro) e entrega de prémios (Dezembro).  

Ficou acordado um procedimento de constituição do Júri, que deveria integrar 5 membros, um em 

representação de cada parte (CNIS, DGE, ANMP e SICAD) e um em representação do presidente do FNAS. 

Chamados a nomearem os seus representantes, as diferentes entidades enviaram o nome de uma pessoa 

que as representasse no júri. Ficou acordado que os elementos de secretariado permanente integrariam o 

júri, um em representação do SICAD e outro em representação do Presidente do FNAS. A ANMP considerou 

não poder nomear uma pessoa, uma vez que isso poderia por em causa a sua neutralidade perante os seus 

associados, propondo-se identificar entidades a quem dirigir um pedido de que aceitem integrar o júri em 

sua substituição. Assim sendo, prevê-se que em 2016 possam ser estabelecidos contactos, com entidades a 

identificar pela ANMP, de modo a reunir o único elemento em falta para a constituição do Júri. 

 

6..3.3. Reunião Preliminar ao Fórum Regional do Álcool e Saúde da Região Autónoma 

dos Açores 

Na sequência de uma reflexão em torno do papel de observador atribuído aos Representantes das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira, iniciou-se em 2015 uma reflexão com ambas as partes sobre o 

potencial interesse de 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 a 16 de novembro, uma reunião 

preliminar na qual esteve representado o SICAD na pessoa da Dr.ª Graça Vilar, o secretariado permanente do 

FNAS na pessoa do Dr. Raul Melo e o representante da Região Autónoma da Madeira, Dr. Nelson Carvalho, e 

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

Direção Regional da Solidariedade Social. 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).  

Em ambas as Regiões aguardam-se novos passos a concretizar em 2016, visando a concretização dos 

referidos Fóruns Regionais.  
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7. SUPORTE TÉCNICO 

 

O desenvolvimento de novos compromissos foi assistido do ponto de vista técnico pelo secretariado 

permanente, de forma a maximizar as potencialidades das ações no sentido da prossecução de políticas 

eficazes em torno das metas do PNRCAD. Na prática, o apoio traduziu-se em reflexões aprofundadas sobre 

potenciais linhas de ação passíveis de serem postas em prática no decurso do compromisso submetido ao 

Fórum, na sua maioria em reuniões presenciais por vezes replicadas no tempo.  

 

7.1. Apoio à Elaboração de Novos Compromissos de Ação 
Durante 2015 foi também designada como prioridade o restabelecimento de contactos com os membros 

que não tinham submetido, à data, qualquer compromisso no FNAS que concorresse para o cumprimento 

das grandes metas do PNRCAD.  

Todas as reuniões levadas a cabo foram objeto de memorando que permitem manter um arquivo do 

trabalho desenvolvido. 

Passaremos brevemente em revista os compromissos criados durante o ano de 2015. 

A ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias) consubstanciou a sua colaboração no FNAS através de um 

compromisso que já vinha sendo preparado e que envolve o levantamento e a divulgação das intervenções 

dirigidas pelas Freguesias associadas às suas populações no âmbito dos problemas ligados ao álcool, 

promovendo, numa segunda fase, respostas de intervenção, mediante a produção de linhas orientadoras. 

Por outro lado, o compromisso transversal já referido e assumido por membros do FNAS ligados à área 

científica (Ordens Profissionais, Universidades e Sociedades Científicas) assumiram um compromisso 

relacionado com o seu papel na produção, partilha e difusão de linhas de orientação para a intervenção no 

âmbito dos problemas ligados ao álcool, promovendo a defesa da evidência científica nos debates sobre os 

Problemas Ligados ao Álcool. A Associação Portuguesa de Aditologia (APEDD), a Associação Portuguesa para 

o Estudo das Doenças do Fígado (APEF), a Ordem dos Enfermeiros (OE), a Ordem dos Nutricionistas (ON), a 

Ordem dos Farmacêuticos (OF), a Ordem dos Psicólogos (OPP), a Sociedade Portuguesa dos Médicos do 

Trabalho (SPMT), a Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP) e a APMGF (Associação Portuguesa de Medicina 

Geral e Familiar) comprometeram-se a mobilizar os seus membros em ações nesta área. 

http://www.anafre.pt/web/web/home
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A Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), que desde há vários anos assegura a recolha de dados relacionada 

com o consumo de bebidas alcoólicas no âmbito da sinistralidade rodoviária, submeteu dois compromissos 

distintos. Um deles está ligado ao uso de indicadores, tendo em vista aprofundar do conhecimento existente 

no domínio da segurança rodoviária, incluindo dados referentes aos problemas ligados ao álcool e a 

sinistralidade rodoviária. Neste âmbito, a PRP organizou uma reunião de discussão de dados a disponibilizar, 

com a participação de vários membros do Fórum, em torno dos resultados dos estudos de opinião que 

envolvessem as questões relacionadas com o álcool. Por outro lado foi mencionada a disponibilidade para 

submeter um segundo compromisso referente a um conjunto de debates em torno da Segurança Rodoviária, 

a implementar em 2016, em escolas do 3º ciclo e secundário, a partir de pequenos filmes com testemunhos 

e com o apoio de um manual para os dinamizadores. 

A Confederação Nacional das Associações de Família (CNAF) planeou o seu compromisso em conjunto com 

um novo membro, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), propondo a realização de um 

concurso aberto a todos os estudantes de Medicina de faculdades portuguesas, para elaboração de 

informação sobre o conceito “Seja responsável. Beba com moderação”, sob a forma de um desdobrável. 

No que concerne a demonstrações de interesse por parte de potenciais novos membros, foram feitas várias 

reuniões exploratórias no sentido de refletir sobre potenciais linhas de ação para o envolvimento no FNAS. 

Em alguns casos, o contacto ficou a aguardar desenvolvimentos internos por parte das entidades, como foi o 

caso da Éduc’alcool, Associação de Barmen de Lisboa, Associação de Bartenders de Portugal, no âmbito do 

evento “Lisbon Bar Show”. No caso da ANEM, o seu contributo veio a consubstanciar-se, já em 2016, através 

da colaboração com a CNAF. 

 

7.2. Participação do Secretariado Permanente em atividades dos 

compromissos do FNAS 
Foram variados os eventos desenvolvidos no âmbito dos compromissos do FNAS ao longo de 2015. Não 

pretendendo dar mais destaque a uns do que a outros apresentam-se neste ponto, aqueles nos quais o 

secretariado permanente teve uma participação direta.  

No âmbito do compromisso assumido pela Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR) foi 

desenvolvido um trabalho de integração de conteúdos de prevenção rodoviária na narrativa do Programa Eu 

e os Outros consagrada aos problemas ligados ao álcool. Na sequência deste trabalho concretizou-se a 27 
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janeiro de 2015 um módulo de formação dirigido aos aplicadores deste programa no sentido de uma 

abordagem mais aprofundada destes tópicos. 

Também o Instituto Português do Desporto e da Juventude, no âmbito do seu compromisso, concretizou 

através do secretariado permanente uma reunião de planeamento da implementação (janeiro de 2015) da 

narrativa consagrada ao álcool em contexto de atividades de tempos livres (OTL e Férias em Movimento). 

Deste planeamento resultou a abertura de candidaturas, a formação de monitores (4 e 5 de junho 2015) e o 

suporte técnico à implementação do programa (entre junho e setembro) por parte de profissionais das 

equipas de prevenção das DICAD das ARS. Esta linha de ação foi objeto de avaliação e reformulação. 

O compromisso do Clube de Criativos de Portugal envolveu igualmente uma participação ativa do 

secretariado permanente, quer no processo estruturação do regulamento e do briefing que serviu de base à 

abertura do concurso de criativos para a produção de uma campanha no âmbito do Álcool e Gravidez, bem 

como no processo de seleção dos trabalhos premiados e de disseminação da campanha. 

A concretização do Curso de Operadores de Prevenção de Alcoolismo e Toxicodependência (COPATD) é um 

dos compromissos assumidos pelo Ministério da Defesa Nacional. Concretiza-se em dois momentos do ano 

(Março e Novembro de cada ano) dirigindo-se o primeiro a Sargentos e o segundo a Oficiais das Forças 

Armadas e de Segurança. O curso realiza-se na escola de Serviço de Saúde Militar (ESSM) em Lisboa e integra 

uma palestra sobre “O problema do alcoolismo e da Droga em Portugal” que foi dinamizada pelo 

secretariado permanente. 

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), definiu como seu compromisso a 

concretização de uma rede de contactos visando o desenvolvimento de linhas de ação no meio universitário, 

com especial enfoque no estudo da realidade dos consumos e estilos de vida dos estudantes. Nesse sentido, 

foi organizada pelo CRUP, com apoio do secretariado permanente e em conjunto com o Conselho Nacional 

da Juventude e o Instituto de Ciências Sociais, uma reunião com os representantes dos diferentes reitores 

para apresentação do grupo de trabalho e de levantamento da disponibilidade para apoiar a criação de 

condições ao desenvolvimento do referido estudo. A reunião concretizou-se a 31 de março, nas instalações 

do SICAD. 

O Secretariado Permanente participou como formador, nos dias 2 e 3 de maio, na Faculdade de Medicina de 

Lisboa, num projeto da Associação Nacional de estudantes de Medicina (ANEM) a nível nacional, que conta 

com o apoio da Direção-Geral da Saúde e da Sociedade Europeia para a Medicina do Estilo de Vida, o Live it 

UP!  Trata-se de um projeto que pretende, numa primeira fase (fins de semana de formação intensiva) 

capacitar os estudantes de medicina do país para as várias áreas da medicina do estilo de vida de forma a, 
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por um lado, sensibilizá-los enquanto futuros médicos para uma prática clínica preocupada e voltada para a 

medicina preventiva e por outro, criar oportunidades para que sejam, eles próprios, agentes de mudança. 

Nesse sentido são promovidas ações de intervenção comunitária, tomando os jovens estudantes de 

medicina enquanto monitores, na fase II do projeto.   

No âmbito do compromisso assumido pela Sociedade Portuguesa de Pediatria, foi integrada no 16.º 

Congresso Nacional de Pediatria que se realizou de 22 a 24 de outubro, no Palácio de Congressos do Algarve, 

uma mesa redonda dedicada ao tema Consumos e dependências que contou com a participação do 

secretariado permanente do FNAS através da apresentação “Álcool: Responsabilizar para credibilizar a 

prevenção” 

O Encontro Nacional “Psicólogos e Alcoologia”, organizado pela Ordem dos Psicólogos, proporcionou uma 

reflexão em torno da Intervenção Psicológica e Prevenção nos Problemas Ligados ao Álcool, visando a 

finalização de um documento de linhas orientadoras para está área de intervenção. Teve lugar nas 

instalações dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa a 30 de Outubro e contou com uma mesa 

subordinada ao tema “O contributo dos psicólogos no Fórum Nacional do Álcool e Saúde” na qual participou 

o Secretariado Permanente. 

A 9 de dezembro, a Sociedade Portuguesa de Medicina no Trabalho organizou a Reunião aberta da Comissão 

de Trabalho “Álcool, tabaco e outros comportamentos aditivos”, para a qual contou com a participação do 

Secretariado Permanente do Fórum, quer para uma contextualização histórica do FNAS, quer para uma 

reflexão em torno dos desafios do contexto do meio laboral para a abordagem dos problemas ligados ao 

álcool. Houve ainda oportunidade de uma discussão aberta com vista a um projeto de investigação-ação em 

comportamentos aditivos em meio laboral, a concretizar durante o ano de 2016.  Para além disso, na manhã 

desse mesmo dia, o Secretariado Permanente esteve presente no evento “O governance da 

responsabilidade social”, organizado pela Associação Nacional de Bebidas Espirituosas a 9 de dezembro de 

2016, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Lisboa, para onde foram convidados protagonistas da 

sociedade civil para debater um tema relevante, com impacte na indústria das bebidas espirituosas. 

Finalmente, decorrente de um dos seus novos compromissos, a Prevenção Rodoviária Portuguesa organizou, 

no dia 15 de dezembro no Auditório Abreu Faro, uma reunião técnica denominada “Álcool e Condução”, na 

qual participou o Secretariado Permanente, para apresentar e divulgar e discutir os resultados de uma 

recolha recente dos Indicadores de Desempenho de Segurança Rodoviária (IDSR), bem como de um estudo 

de opinião, atitudes e comportamentos, tendo sido estes analisados em comparação com os dados do 

estudo europeu SARTRE 4.  
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8. REUNIÃO DO FÓRUM  

 

Em 2015 a reunião do Fórum Nacional Álcool e Saúde aconteceu a 14 de Abril, como habitualmente no 

Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte em Loures. O evento foi aberto pelo Senhor Secretário de Estado 

Adjunto do Ministro da Saúde e contou com a presença de 63 participantes, em representação de 44 

entidades. Do programa constou uma intervenção inicial de contextualização concretizada pelo subdiretor 

geral do SICAD, Dr. Manuel Cardoso, na qual foi explorado o Relatório Global sobre o Álcool e a Saúde 2014 

da Organização Mundial de Saúde e a realidade em termos de esperança de vida e qualidade de vida na 

população portuguesa por comparação com outros países europeus e a forma como se deseja ver plasmado 

no Plano Nacional e nas suas metas claras um conjunto de medidas e estratégias visando a melhoria dos 

indicadores referentes ao número de anos de vida saudável mediante a ação sobre o uso nocivo do álcool 

enquanto uma das principais causas de morte evitáveis e de doença / lesão. Seguiu-se um ponto da situação 

em relação ao FNAS levado a cabo pelos dois elementos do secretariado permanente e uma conferência 

sujeita ao tema “Neuroquímica do pensamento: recompensa e felicidade” ministrada pela Professora 

Doutora Manuela Grazina da Universidade de Coimbra. Numa segunda parte do Fórum, foram apresentados 

os Resultados do estudo do impacto do Decreto-Lei 50/2013 e propostas de alteração à mesma pela Dra. 

Ludmila Carapinha e Dr. Vasco Calado (DMI/SICAD) bem como diferentes Contributos do/no FNAS (Professor 

Doutor Machado Caetano / Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; Professora Doutora Teresa 

Bandeira / Sociedade Portuguesa de Pediatria; Padre Carlos Miguel Gonçalves /Conferência Episcopal 

Portuguesa; Manuela Botelho / Associação Portuguesa de Anunciantes). 
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9. SÍNTESE E INDICAÇÕES PARA O ANO DE 2016 

 

Da reflexão conjunta em sede de Comissão Executiva, da Reunião Plenária do Fórum e também do que 

resultou dos nove encontros de monitorização e partilha de boas práticas e da sua avaliação, sobressaem, de 

forma clara, resultados positivos nos seguintes aspetos:  

 Compromissos estruturados com um suporte técnico sistemático por parte do Secretariado 

Permanente numa primeira fase e fruto da reflexão conjunta havida em sede dos Encontros de 

Monitorização e de Partilha de Boas Práticas; 

 Maior número de compromissos que incluem uma componente avaliativa (embora na sua grande 

maioria se tratem de avaliações de processo e pouco centradas no resultado); 

 Mais oportunidades para a partilha de experiências e debate de ideias, permitindo a aquisição de 

conhecimentos e de estratégias de intervenção e o estabelecimento de contactos com outras 

entidades com as quais se poderá vir a desenvolver um trabalho em rede. 

 

Por outro lado, podem-se antever também aspetos de melhoria, a que o FNAS deverá dedicar especial 

atenção durante o ano de 2016: 

 Dado que 2016 é um ano de encerramento de ciclo do Plano de Ação para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências, seria pertinente que o trabalho desenvolvido no 

âmbito do FNAS fosse alvo de uma avaliação externa, que informasse sobre o impacto das ações nas 

metas do PNRCAD; 

 Por outro lado, as lacunas já constatadas no que concerne à ferramenta do Diretório do Álcool, 

como ferramenta e extensão da partilha dos Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas, 

alvo de proposta de reestruturação no ano de 2015, deverão ser implementadas durante 2016, em 

colaboração com as áreas de Comunicação e de Sistemas de Informação do SICAD; 

 No que concerne a populações alvo indiretas, seria desejável um investimento mais sistemático ao 

nível dos profissionais de hotelaria, restauração e bar, podendo-se consubstanciar-se num 

compromisso de cariz formativo ou de sensibilização, por forma a reduzir as consequências do 

consumo nocivo do álcool; 
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 Para além disso, o alargamento do FNAS a outras áreas de intervenção na comunidade, cujos 

contextos estão mais a descoberto nos compromissos até agora inscritos, designadamente, 

entidades ligadas ao contexto desportivo e recreativo ; 

 Finalmente, seria importante a promoção da intervenção baseada na evidência, em detrimento de 

intervenções pontuais, cuja eficácia não é comprovada; esse aspeto poderia passar por revisões 

detalhadas da literatura sobre o custo/eficácia das intervenções. 

 

Globalmente, pode considerar-se como satisfatório ter continuado a verificar-se, relativamente às atividades 

desenvolvidas – e em conformidade com a Carta de Compromissos do Fórum Nacional Álcool e Saúde – que 

as entidades-membro mantém uma participação ativa no Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 (PNRCAD) e no respetivo Plano de Ação 2013-

2016. Subsistem ainda os problemas já referenciados, muitos deles de resolução ambiciosa, cuja resposta 

escapa à estrutura de coordenação do FNAS. Assim, dado que 2016 será o derradeiro ano do primeiro ciclo 

do plano nacional, pretende-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido, visando reforçar as sinergias e as 

redes de trabalho já existentes, bem como promover outras, com potencial para o próximo ciclo. É nossa 

intenção contribuir para a qualidade dos projetos submetidos e proceder à avaliação das ações realizadas.  

 

O Secretariado Permanente, 

 

 

Lisboa, 27 de abril de 2016 
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