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1. LLiissttaaggeemm  ddee  ssiiggllaass  uuttiilliizzaaddaass  
 

AA - Alcoólicos Anónimos 

ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos 

ACS - Alto Comissariado para a Saúde 

AEVP - Associação das Empresas do Vinho do Porto 

AHRESP - Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 

ANASP - Associação Nacional de Agentes de Segurança Privada 

ANEBE-Associação Nacional Empresas Bebidas Espirituosas 

ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias 

APAN - Associação Portuguesa de Anunciantes 

APAP- Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade e Comunicação 

APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo 

APCV - Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja 

ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

AIP/CCI - Associação Industrial Portuguesa -Câmara de Comércio e Indústria 

CCP - Clube dos Criativos de Portugal 

CGTP-IN - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional 

CNAPA - Committee on National Alcohol Policy and Action 

CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

CNISS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social 

CNPCJR - Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais 

CNJ - Conselho Nacional da Juventude 

DGE - Direção Geral da Educação 

EAHF - Fórum Europeu sobre Álcool e Saúde 

ESPAD - European School Survey project on Alcohol and other Drugs 

FPAT - Federação Portuguesa das Instituições Afetas à Prevenção das Toxicodependências 

FNAS – Fórum Nacional Álcool e Saúde 

FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis 

FPCCSIDA - Fundação Portuguesa Comunidade Contra a Sida 
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FAP - Fundação Aragão Pinto 

GNR - Guarda Nacional Republicana 

IDT – Instituto da Droga e da Toxicodependência 

INCSPPG - Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral 

INME - Inquérito Nacional em Meio Escolar 

INML - Instituto Nacional de Medicina Legal 

IPDJ - Instituto Português do Desporto e da Juventude 

ISJD - Instituto S. João de Deus 

MDN - Ministério da Defesa Nacional 

OE - Ordem dos Enfermeiros 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONG – Organizações Não Governamentais 

PNS – Plano Nacional de Saúde 

PLA – Problemas Ligados ao Álcool 

PNRPLA 2010-2012 - Plano Nacional de Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 

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

PR - Pernod Ricard Portugal, S.A 

PSP - Polícia de Segurança Pública 

SAAP - Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa 

SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SPMT - Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho 

SV - Sogrape Vinhos, SA 

TAS – Taxa de Alcoolemia no Sangue 

TP - Turismo de Portugal, I.P. 

UGT - União Geral de Trabalhadores 

WIM - Wine In Moderation 
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2. IInnttrroodduuççããoo  
 

Em Outubro de 2006 a Comissão Europeia adotou uma Estratégia da União Europeia para 

apoiar os Estados-Membros na minimização dos efeitos nocivos do álcool. A Estratégia 

identificava então 5 prioridades de intervenção. (1) Proteger jovens, crianças e crianças por 

nascer; (2) Reduzir o número de feridos e mortos devidos a acidentes de viação provocadas 

pelo álcool, (3) Prevenir os efeitos nocivos do álcool nos adultos e reduzir as repercussões 

negativas no local de trabalho, (4) Informar, educar e sensibilizar para as consequências dos 

padrões de consumo de bebidas alcoólicas nocivos e perigosos, bem como para os padrões de 

consumo aceitáveis; (5) Desenvolver, apoiar e manter uma base de dados comum.  

Esta estratégia foi implementada pelos diversos Estados membros com o contributo quer do 

Committee on National Alchol Policy and Action (CNAPA) quer do Fórum Europeu sobre Álcool 

e Saúde (EAHF), lançado a 7 de Junho de 2007, reunindo, os Estados Membros e as Instituições 

Europeias com os Operadores Económicos e Organizações Não-Governamentais.  

Em Portugal, tendo por base a referência quer da Estratégia Europeia e quer o Plano Nacional 

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

problemas ligados ao álcool (2007), o Instituto da Droga e da Toxicodependência inicia um 

processo de auscultação de parceiros que culmina na organização em 25 Junho 2008, na 

Fundação Bissaya Barreto, 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. Este Plano Nacional baseou-se em quatro pilares fundamentais: 

 

Uma Coordenação Nacional atribuída ao presidente do Conselho Diretivo do Instituto da 

Droga e da Toxicodependência, I.P. como Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das 

Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, apoiada num do Conselho Interministerial e num 

Conselho Nacional de acordo com as novas competências, tendo-se procedido também à 

reformulação do Regulamento Interno da Comissão Técnica, em particular do modelo de 

funcionamento das Subcomissões. 

A definição de metas claras – Considerando os valores de base identificados nos inquéritos 

mais recentes e outros indicadores de saúde, foram definidas metas, a atingir até 2012, no 

sentido da redução dos valores desses indicadores cuja prioridade será inverter a tendência 

crescente das prevalências de consumos. 

A existência de uma rede de referenciação para os problemas ligados ao álcool que permita 

garantir a deteção, abordagem, tratamento, reabilitação e a reinserção adequados para os 

indivíduos com consumo de risco e nocivo de álcool e para os doentes alcoólicos, assim como 

para os PLA.  
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A criação e desenvolvimento de um Fórum Nacional Álcool e Saúde como espaço de discussão 

entre todos os parceiros que se comprometam a desenvolver projetos e ações tendentes à 

resolução dos problemas ligados ao consumo nocivo de álcool.  

Em suporte e como veículo de disseminação de todas as ações levadas a cabo no âmbito deste 

Plano foi assumida a necessidade de construção de um Diretório de Recursos do Álcool e a 

Formação de Profissionais de Saúde. O primeiro seria o rosto de toda uma rede de parceiros e 

colaboradores independentemente de serem ou não membros do Fórum enquanto a segunda 

resposta seria o processo aglutinador, capaz de dar sequência e consistência à intervenção. 
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3. OO  FFóórruumm  NNaacciioonnaall  ÁÁllccooooll  ee  SSaaúúddee  --  

PPrreessssuuppoossttooss    
 

Na carta de compromisso que esta na base do FNAS é possível ler-se que este pretende criar 

uma plataforma, a nível nacional, representativa de todas as partes interessadas na sociedade 

civil que se comprometam a reforçar as ações necessárias para a redução dos danos 

provocados pelo consumo nocivo de álcool. Com isto pretende-se 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. 

Os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela participação no Fórum deveriam contribuir 

para a prossecução de políticas eficazes, no sentido da redução destes problemas, permitindo 

um conhecimento aprofundado das ações e atividades desenvolvidas em Portugal, discutidas 

por todos os membros e participantes do Fórum, divulgando assim as boas práticas que 

pudessem surgir a nível nacional, em consonância com a estratégia europeia e a estratégia 

global da OMS.  
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4. HHiissttóórriiccoo  
 

Os primeiros passos que levaram à constituição do Fórum Nacional do Álcool e Saúde foram 

dados em 2008, face à necessidade do IDT, no âmbito das atribuições recém-recebidas no 

âmbito dos problemas ligados ao álcool, de traçar um Plano Nacional que fosse ao encontro à 

realidade nacional. Para tal foram convidados parceiros incluindo organismos públicos e 

organizações não-governamentais com responsabilidades na redução dos PLA, assim como os 

representantes da oferta de bebidas alcoólicas para em conjunto delinearem necessidades e 

respostas às mesmas. Esta reunião como anteriormente foi referido teve lugar em Coimbra, a 

25 de Junho e constituiu-se como a primeira reunião do Fórum Nacional Álcool e Saúde. 

Durante o período que se seguiu os elementos que participaram nesta reunião trabalharam 

integrados em 7 grupos dirigidos para áreas de intervenção prioritárias em matéria de álcool. 

Do trabalho destes grupos resultou um conjunto de sete objetivos gerais correspondentes às 

sete referidas áreas prioritárias, um total de vinte e cinco objetivos específicos com um 

conjunto de oitenta e duas ações estruturadas num horizonte temporal pré definido, reunidas 

no Plano Nacional de Redução dos Problemas Ligados ao Álcool (PNRPLA 2010-2012)  

A 2ª reunião, em Setembro de 2009 teve como objetivo iniciar o trabalho da redação de uma 

carta de compromisso que vinculasse os seus signatários à estrutura emergente a partir da 

dinâmica de produção do Plano Nacional, estrutura essa que viria então a constituir-se como o 

Fórum Nacional Álcool e Saúde.  

Em Novembro de 2010, teve lugar o 3º Fórum Nacional no qual se procedeu à assinatura da 

Carta de Compromisso e à apresentação do Diretório do Álcool. Nessa reunião foi decidida a 

constituição da Comissão Executiva, bem como os estatutos de Membros Fundadores e de 

Observadores estes últimos a integrarem quer os coordenadores dos 7 grupos de trabalho 

correspondentes às áreas prioritárias quer os representantes dos Governos Regionais das 

Regiões Autónomas. Foi ainda aprovado nesta reunião o formulário de submissão de 

compromissos ao Fórum por parte dos seus membros. 

A 4ª Reunião do Fórum Nacional Álcool e Saúde teve lugar em Abril de 2011, onde foi 

aprovado o regulamento da Comissão Executiva, bem como os Procedimentos de Aprovação 

dos Compromissos, tendo sido apresentada uma sumula dos compromissos recebidos e alguns 

membros apresentado publicamente as suas propostas.  

A 5ª reunião que teve lugar em Abril de 2012, pretendeu fazer o ponto da situação em que 

estavam os diversos compromissos em curso, com alguns membros a fazerem uma 

apresentação pública dos progressos efetuados. Naturalmente que este espírito serviu de 

mote à avaliação do percurso efetuado pelo FNAS até à data e o perspetivar dos desafios e 

oportunidades que o aguardam. 
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5. MMeettooddoollooggiiaa  
 

O FNAS é, até ao momento, constituído por 56 membros que se distribuem do seguinte modo: 

 32 do grupo “Sociedade Civil” 

 5 do grupo “Operadores Económicos” 

 19 do grupo “Administração Pública” 

 

A sua aceitação como membros foi feita através da assinatura de uma Carta de Compromisso. 

Para o efeito foi preparada com o contributo dos parceiros envolvidos um documento que 

estabelece de forma explicita um conjunto de princípios que todos os elementos do Fórum 

deverão subscrever, de forma a que se comprometam a reforçar as ações necessárias à 

minimização dos danos provocados pelo álcool, nomeadamente nas áreas referidas no 

PNRPLA.  

Com o Carta de Compromisso elaborado e com o FNAS a assumir-se como um instrumento 

essencial para a concretização do PNRPLA, iniciou-se todo o processo de definição de regras de 

funcionamento desta estrutura e do seu preenchimento funcional.  

Foi definido que o Fórum se reunisse uma vez por ano, reunião essa durante a qual deverão 

ser explorados conteúdos pertinentes ao objetivo desta estrutura, avaliada a evolução de 

projetos em curso por parte dos seus Membros e reunidas sugestões que contribuam para a 

melhor cumprimento do PNRPLA.  

Foi constituída uma Comissão Executiva que se rege por um regulamento interno aprovado em 

reunião do FNAS. Cabe 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; (3) Desempenhar funções de consulta e de deliberação 

sobre questões de processo e de resultado; (4) Outras que o Fórum deliberar atribuir-lhe.  

A comissão Executiva do Fórum Nacional Álcool e Saúde prevê três reuniões por ano. 

Foi igualmente definida obrigatoriedade dos Membros de apresentarem 

compromissos/projetos de trabalho que concorrem para as metas do Plano Nacional de 

Redução dos Problemas ligados ao Álcool numa das suas 7 áreas prioritárias. As entidades da 

Administração Pública não precisam de apresentar propostas de projetos, uma vez que, por 

definição, concorrem já para o PNRPLA 2010-2012. Por outras palavras, apenas 34 dos 56 

membros tiveram obrigatoriedade de apresentar compromisso.  

Os projetos de trabalho são submetidos ao FNAS através de formulário e avaliados pela 

Comissão Executiva de acordo com critérios aprovados na reunião do FNAS. Foi produzido pela 

sua secretaria permanente à data, Dr.ª Natacha Torres da Silva, um conjunto de critérios de 

qualidade de intervenção preventiva, o qual foi discutido em sede de comissão executiva e 
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organizado num documento simples de orientação dos diversos membros. Com base nesse 

documento orientador foi criada uma grelha de análise preenchida por cada membro, através 

da qual se avaliou a relevância do compromisso proposto, a definição do grupo alvo, o caracter 

SMART dos objetivos (específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporalizados) a clareza 

da definição das ações, a interdependência entre estas e os objetivos traçados, os 

instrumentos preconizados para a avaliação das ações (processo, resultado e impacto) e a 

definição dos recursos necessários (humanos e financeiros) para a sua concretização. 
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6. CCaarraacctteerriizzaaççããoo  GGlloobbaall  ddooss  CCoommpprroommiissssooss  
 

Entre o último trimestre de 2010 e o primeiro de 2012 foram submetidos à Comissão Executiva 

47 compromissos que após avaliação e validação iniciaram a sua implementação de acordo 

com o quadro temporal que abaixo é apresentado. 

 Submissão 

4º Trimestre 2010 AA 

1º Trimestre 2011 ANAFRE, APCV, AEVP, ACIBEV, CCP, AIP CCI, ANEBE x 2, APAN, FAP, 
CIG, SV, FNAJ, FPAT, GNR, IPJ/IPDJ, MDN, PR, SPMT, TP/ANEBE, DECO 

2º Trimestre 2011 ASAE, PSP, FPCCSIDA, ISJD x 6, ANASP, OE x 2, AHRESP, CNPCJR, 
SAAP, CNJ, 

3º Trimestre 2011 CGTP, APHORT, CNISS 

4º Trimestre 2011 UGT x 3 

1º Trimestre 2012 DGIDC/DGE, ASAE x 2 

 

Em termos da distribuição dos compromissos pelos diferentes tipos de entidades, verificou-se 

a seguinte distribuição:  

22 Compromissos oriundos do grupo “Sociedade Civil” 

8 Compromissos oriundos do grupo “Operadores Económicos” 

7 Compromissos oriundos do grupo “Administração Pública” 

Os 47 compromissos desdobraram-se em 86 objetivos. Passamos agora a apresentar a 

distribuição desses compromissos e objetivos em função de diferentes características das 

intervenções. 

Áreas Prioritárias no PNRPLA Compromissos Objetivos 

1. Proteger jovens, crianças e crianças por nascer; 20 28 

2. Reduzir o número de feridos e mortos devidos a acidentes 3 5 

3. Prevenir os efeitos nocivos do álcool nos adultos no local de 
trabalho; 

11 18 

4. Informar, educar e sensibilizar para as consequências 25 49 

5. Desenvolver, apoiar e manter uma base de dados comum. 3 3 

6. Tratamento 3 5 

7. Reinserção 4 5 

8. OUTRAS ÁREAS 2 2 
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A leitura dos números põe claramente em evidência a maior concentração de compromissos 

na área da informação e sensibilização de diferentes grupos alvo que, conjugado com as 

respostas direcionadas à proteção de jovens, crianças e crianças por nascer, traça, claramente 

uma linha de ação voltada à prevenção dos problemas ligados ao álcool e uma aposta nas 

faixas etárias mais baixas. A área da intervenção em meio laboral e nas respostas dirigidas aos 

adultos encontra alguma representatividade na distribuição verificada, sendo ao nível das 

áreas prioritárias mais específicas que se assiste a um menor investimento. Acreditamos que 

tal se podem dever à maior exigência de expertise que estas áreas requerem, devendo 

contudo o FNAS estar atento ao risco de, por falta de recomendações concretas, a intervenção 

incida mais sobre uns domínios deixando outros mais a descoberto. 

Âmbito Geográfico Compromissos 

Nacional / Internacional 2 

Nacional 34 

Nacional / Centros Urbanos 6 

Regional 3 

Específico 1 

 

Naturalmente predominam os projetos de caráter nacional. Tal explica-se, por um lado pela 

aposta informativa e informatizada de muitos dos projetos que através dos seus sites ou dos 

media garantem uma ampla cobertura do território. Outras intervenções assumem um 

caracter nacional em função da natureza da instituição responsável que distribui por varias 

partes do país a sua área de influência como por exemplo a ASAE, a PSP e a GNR, bem como a 

Ordem dos Enfermeiros, a Direção Geral da Educação e o Instituto Português da Juventude e 

Desporto, entre outros. Finalmente outros projetos que são assumidos como nacionais 

incidem sobre núcleos territoriais específicos, distribuídos pelo país, nomeadamente as escolas 

profissionais, as respostas prestadas por estruturas integradas em institutos ou federações, 

cobrindo frequentemente zonas urbanas a partir das suas delegações ou instituições satélite. 

De sublinhar o caráter internacional de algumas intervenções tirando proveito da integração 

em linhas de ação de maior dimensão, como a Wine in Moderation. 

Destinatários Compromissos  Compromissos 

Gravidez e amamentação 0 Crianças (5-9 anos) 3 

Pré-adolescentes (10-14 
anos) 

12 Adolescentes (15- 19 anos) 16 

Jovens (20 - 29 anos) 13 Jovens adultos (25-34 anos) 10 

Pais 6 Famílias 8 

Professores 10 Outros agentes educativos na 
escola 

6 
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Técnicos da área social e 
da saúde 

8 Forças de Segurança 2 

Elementos do staff dos 
contextos recreativos 

5 Frequentadores dos 
contextos recreativos 

7 

Trabalhadores 11 Chefias intermédias 6 

Quadros das empresas 5 Estruturas sindicais 4 

População em geral 10 Comerciantes e 
Colaboradores 

5 

Pessoas com PLAs 6   

Nota: a maior parte dos compromissos assumiram múltiplos grupos alvo 

 

A distribuição dos destinatários dos compromissos assumidos pelos membros do FNAS põe em 

evidência a prioridade dada à sensibilização e capacitação de profissionais para uma melhor 

resposta na área dos problemas ligados ao álcool. Aproximadamente, metade dos 

compromissos (47%) preconizam ações dirigidas a diferentes grupos profissionais desde a área 

da educação (professores, educadores, auxiliares), técnicos da área social e da saúde, 

comerciantes e o seu staff e forças de segurança. Obviamente, este grupo é muito 

heterogéneo sendo de naturezas diferentes as preocupações que orientam as ações de 

sensibilização dirigidas aos diferentes grupos profissionais. No âmbito educativo, a 

sensibilização visa uma atitude pedagógica e informativa em relação aos PLA, enquanto no 

âmbito da saúde o objetivo é a adequação de estratégias de resposta clinica e para os 

restantes elementos a preocupação passa pela consciencialização do seu papel no controlo da 

oferta. 

Paralelamente e numa percentagem ligeiramente menor (40%) situam-se as linhas de 

intervenção dirigidas aos jovens e crianças, com uma maior concentração na faixa etária entre 

os 15 e os 19 anos e, com expressão equiparável, no grupo etário imediatamente acima (20-29 

anos). Esta realidade vai ao encontro do que é preconizado na Estratégia Europeia, e 

defendido também pelos especialistas, sublinhando a importância de intervir previamente e 

no decurso da fase de experimentação com reforço da intervenção na fase de instalação de 

um padrão de consumo mais frequente. Seria talvez desejável uma maior incidência na faixa 

etária entre 10 e os 14 anos, mas acaba por ser uma opção comum desencadear a intervenção 

numa fase em que o comportamento de consumo já foi adotado. 

Um terceiro grupo de destinatários tem em comum a redução das consequências de padrões 

de consumo nocivo ligado ao contexto laboral. Os grupos alvo foram ou diretamente os 

trabalhadores, as suas chefias ou grupos sindicais. Este grupo foi alvo de 23% dos 

compromissos assumidos.  

Os pais ou as famílias foram objeto de 19% dos compromissos ainda que as linhas de ações se 

dividissem entre o plano preventivo e o suporte ao processo de tratamento e reinserção de 

pessoas com PLA.  
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Finalmente, com menor incidência, há ainda que referir as intervenções dirigidas aos 

frequentadores de contextos recreativos (17%) e as pessoas com PLA (13%), enquanto 17% 

dos projetos são dirigidos à população em geral.  

Contextos Compromissos  

Laboral 17 38% 

Recreativo / Festivo 12 23% 

Escolar 14 

34% Ensino Superior 7 

Ensino Profissional 5 

Familiar 8  

Comunitário 13 28% 

Desportivo 4  

Saúde 12 23% 

Prisional 1  

Virtual/Net 7 15% 

Outro 1  

Nota: a maior parte dos compromissos assumiram múltiplos contextos de incidência 

 

É interessante verificar que o contexto mais abrangido pelos compromissos apresentados é o 

Laboral (38%) e só depois o Educacional (34%) integrando os diferentes tipos de ensino. A 

abordagem mais integrada que dirige a intervenção à comunidade no seu todo, surge em 28% 

dos projetos, seguindo-se o contexto de intervenção na saúde (23%) em plano de igualdade 

com o contexto recreativo e o contexto virtual a partir da internet (15%). Este quadro é 

compreensível se atendermos que o contexto laboral é abordado não apenas pelos parceiros 

ligados à saúde e ao âmbito sindical, mas igualmente pelos operadores económicos e por 

estruturas ligadas ao turismo. Por outro lado o contexto educativo resulta heterogéneo uma 

vez que no ensino profissional os objetivos são mais dirigidos para as questões da oferta 

enquanto no ensino superior e no ensino básico/secundário há uma forte preocupação com a 

procura e a acessibilidade. Talvez seja nesse sentido que o contexto recreativo apresenta uma 

representação igualmente elevada. O contexto de intervenção ligado à saúde surge com uma 

boa taxa de cobertura tendo em conta em especial os compromissos assumidos pelo Instituto 

S. João de Deus. É um campo de investimento onde é interessante verificar uma distribuição 

entre dois polos, um de resposta a pessoas/famílias com problemas ligados ao álcool e outro 

de capacitação e de criação de uma melhor capacidade e sustentação da resposta de saúde. 

Finalmente é interessante verificar que com a grande aposta nos utilizadores de websites, o 

contexto virtual começa a ganhar forma, representando uma parte significativa das estratégias 

de intervenção. Este contexto, de baixa envolvência relacional mas de forte abrangência, alia o 

menor custo financeiro, à maior flexibilidade de conteúdos e públicos sendo um contexto em 

clara expansão. Finalmente uma referência aos contextos de menor 
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expressão, como sejam o familiar, o desportivo e o prisional, são contextos igualmente 

importantes mas de maior especificidade. O primeiro – contexto familiar – confunde-se com 

outros contextos como o escolar, o da saúde e o comunitário. As ações dirigidas aos 

pais/famílias raramente acontecem em contextos que lhe são exclusivos. Já o contexto 

desportivo tem sido pouco valorizado, apesar de à imagem do contexto escolar, ser 

estrategicamente um contexto que garante o acesso a populações muito diversificadas em 

termos de idades e extratos socioculturais. Finalmente, o contexto prisional, sendo de uma 

importância enorme dentro dos problemas ligados ao álcool, é igualmente um contexto de 

difícil acesso que requer respostas muito específicas que sem dúvida merecerão maior 

investimento futuro. 

 

O quadro que se segue apresenta a distribuição dos compromissos em função do tipo de 

atividades que se propuseram concretizar. 

Tipo de Atividades Compromissos  

Informação ao consumidor 21 43% 

Atividades no âmbito dos media 8 17% 

Envolvimento de jovens 14 30% 

Investigação 8 15% 

Comunicação comercial 7 15% 

Educação 22 45% 

Aconselhamento 17 36% 

Tratamento 5 11% 

Formação 8 17% 

Fiscalização 3 6% 

Outros 5 11% 

Nota: a maior parte dos compromissos combinaram múltiplas atividades 

 

A leitura do quadro referente ao tipo de atividades previstas nos compromissos destaca com 

naturalidade a abordagem educativa (45%), a informação ao consumidor (43%), o 

aconselhamento (36%) e o envolvimento dos jovens (30%). É uma distribuição que se coaduna 

com os principais objetivos traçados, quer no que diz respeito à sensibilização das pessoas em 

geral, e os jovens, os condutores e os trabalhadores em especial, para os riscos associados a 

um consumo abusivo de bebidas alcoólicas. No fundo estas quatro grandes linhas de ação 

traduzem níveis de profundidade diferentes na relação com o conhecimento, com a 

informação a situar-se num plano mais básico, e o envolvimento dos jovens a corresponder a 

um processo conducente à apropriação dos conteúdos pelos jovens através de processos de 

caracter mais interativo. Também a exigência relacional diferencia estes três grandes blocos, 

com a informação ao consumidor a situar-se um plano menos exigente, 
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frequentemente de contacto breve, e no outro extremo o aconselhamento que pressupõe 

uma relação significativa e pessoalizada, e uma interação mais consistente, por vezes 

prolongada no tempo. O envolvimento dos jovens pressupõe também algum carater de 

continuidade mas permite uma abordagem grupal o mesmo acontecendo com as abordagens 

educativas que frequentemente assumem um caráter pontual.  

Das restantes atividades previstas uma parte situa-se, igualmente, no plano informativo 

associadas à à relação com os media (17%) e comunicação comercial (15%) enquanto no plano 

oposto se pode encontrar a formação (17%) e o tratamento (11%). Também para estes 4 tipos 

de atividades se poderá dizer o que foi anteriormente foi referido no que toca a planos 

relacionais e ao tratamento da informação/conhecimento. As duas primeiras, menos 

pessoalizadas e com um enfoque informativo restrito, enquanto as segundas requerendo mais 

tempo e investimento pessoal, e dando enfoque a conteúdos de maior profundidade e 

diversidade.  

Por fim uma referência para as atividades centradas na fiscalização e na investigação. A 

primeira, sendo uma atribuição muito específica apenas poderia ser objeto do compromisso 

dos agentes responsáveis pela sua concretização, explicando-se deste modo uma menor 

representatividade. Destaca-se contudo a sua importância no cumprimento do regime legal 

aplicável, sendo que no futuro assumirá um papel ainda mais relevante com a entrada em 

vigor da nova legislação sobre a acessibilidade e venda de bebidas alcoólicas. Por seu lado, a 

menor representatividade da compromissos com incidência na área da investigação resulta da 

dificuldade em direcionar os compromissos para as metas do plano a cumprir, e pela menor 

representatividade entre os membros do FNAS de entidades vocacionadas especificamente 

para esta área. Deverá, sem dúvida ser um dos aspetos a rever no futuro.  
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7. RReellaattóórriiooss  EExxeeccuuttiivvooss  
 

Dos 47 compromissos, que estiveram em processo de implementação desde 2011, foram 

recebidos 40 relatórios finais (85%), 4 documentos síntese (9%), não havendo informação de 3 

dos compromissos assumidos (6%). Apresentamos de seguida uma síntese dos resultados 

apurados.  

 

Da avaliação dos 84 objetivos traçados nos 47 compromissos assumidos pelos vários membros 

do FNAS verificam-se os seguintes resultados no que diz respeito à implementação das ações 

definidas em candidatura: 

 

Objetivo cumprido 36 43% 

Objetivo em execução (execução plurianual) 27 32% 

Execução parcial do objetivo 6 7% 

Objetivo não cumprido 9 11% 

Informação indisponível 6 7% 

 

Da leitura deste quadro é possível depreender que mais de metade dos objetivos traçados 

foram cumpridos, ou parcialmente cumprido estando aproximadamente um terço em 

execução. Tendo a noção que este segundo grupo integra ações de continuidade, que se 

replicam em múltiplos anos, é válido assumir os seus objetivos como cumpridos em cada ano 

de execução, elevando deste modo a taxa de execução.  

Os 9 objetivos não cumpridos correspondentes a 11% dos objetivos traçados, estão 

enquadrados em 5 candidaturas. Uma parte significativa foi justificada por limitações 

orçamentais, ou escassez de recursos resultantes da presente crise económica. 

A aplicação dos procedimentos avaliativos revelou-se frágil, apresentando os relatórios finais, 

quase exclusivamente, dados de processo, maioritariamente centrados sobre a dimensão do 

grupo alvo atingido. Naturalmente, os dados obtidos não são sumativos, uma vez que cobrem 

diferentes vertentes segundo abordagens díspares. Optaremos por listar os resultados 

apresentados por cada entidade. Deste modo passamos a apresentar a informação disponível 

sobre a abrangência da intervenção tendo por referência a área prioritária de intervenção. 
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Recursos 
Para se atingirem os resultados anteriormente descritos e desenvolver os projetos já referidos, 

foram mobilizados recursos que vão do plano financeiro, ao humano, passando pelas 

componentes técnicas e de mobilização de parcerias. Passamos agora a apresentar uma 

listagem dos recursos utilizados no desenvolvimento dos 47 compromissos assumidos no 

âmbito do FNAS.  

 

ASAE – 14 técnicos Colheita / 10 Técnicos de Laboratório / 4 Técnicos Superiores 

AA – Voluntários / Autofinanciamento 

ACIBEV – 2 Pessoas + 6 elementos envolvidos em organizações eventuais / 100.000 euros 

AEVP – 4 Pessoas / 86.477 euros de investimento nas ações realizadas 

AHRESP - dois colaboradores internos que acompanham esta matéria 

AIP CCI – Médica e Operadores de Prevenção 

CCP – 4 empresas envolvidas 

CGTP - 2 Elementos – Uma Dirigente e Uma Técnica 

CNISS - Parceiros 

CNJ – Dirigentes e técnicos das entidades envolvidas no ComSumos Académicos / Parcerias 

FPCCSIDA – Elementos do Projecto Nacional de Educação pelos Pares, Professores 
destacados; um Psicólogo do CAOJ 

GNR - 10.000 agentes 

IPDJ - 5 Unidades Móveis, Gabinetes de Saúde equipados, parcerias 

ISJD – Equipas multidisciplinares das unidades deste instituto.   

PSP - 733 elementos policiais nas operações de fiscalização; 1032 elementos policiais nas 
ações de sensibilização 

OE - Enfermeira coordenadora, equipa de peritos (5 enfermeiros), apoio logístico  

SPMT - 2 elementos de secretariado; Voluntários 

SV - 2 pessoas, investimento de 30.000 euros não contando com os media 

TP/ANEBE – 30 formadores 

UGT - Departamento de SST da UGT. 

 

Em 18 compromissos dos relatórios recebidos não foi encontrada informação disponível sobre 

este tópico.  
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Produtos Resultantes dos Compromissos 
 

Dos 47 compromissos assumidos, resultou um conjunto diversificado de produtos que vão dos 

simples materiais de divulgação e sensibilização – cartazes, brochuras – aos documentos 

técnicos - manuais de suporte à intervenção, código de auto-regulação da comunicação 

comercial - passando pelos conteúdos de sites institucionais e jogos centrados sobre os 

problemas ligados ao consumo nocivo entre outros. Apresentamos em seguida uma listagem 

dos produtos que constam nos relatórios recebidos. 

 

APCV /CONFAP - Manual Falar Claro  

AEVP – (1) Brochura "Vinho com Moderação“ (2) Flyer “Vinho com Moderação”, (3) Website 
Vinho com Moderação, (4) filme Vinho com Moderação (30seg) (5) Vídeo Painéis de Rua (30 
seg) (6). Publicidade (7) Criação de um Núcleo Pedagógico “Vinho com Moderação” (em 
execução) 

ANEBE - site www.bebacomcabeca.pt 

APAN - Código de Autorregulação da Comunicação Comercial em Matéria de Bebidas 
Alcoólicas (em processo de conclusão)CCP - Um jogo (em fase final de produção) 

CNJ - Site, página do Facebook, e-GBP, relatórios, 2 roll-up, vídeo promocional, material 
fotográfico, cartazes, notícias, plataforma de trabalho online - intranet. 

DECO – Dossier on-line no site da DECO 

IPDJ - Conteúdos no Portal da juventude 

ISJD – Relatório de Caracterização dos utentes acompanhados nas unidades desta entidade 
por PLA 

SV - Flyers e Brochuras WIN 

OE - Listagem de estudos científicos produzidos por enfermeiros; Listagem de programas e 
projetos de prevenção produzidos por enfermeiros 

UGT - Cartaz; Tríptico dirigido a Trabalhadores; Díptico dirigido a Sindicatos, Brochuras digitais 
(não previsto); Guia técnico sobre prevenção do uso/ abuso de álcool e drogas em meio 
laboral com enfoque sindical (em execução) 

  

http://www.bebacomcabeca.pt/
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8. AAvvaalliiaaççããoo  ddee  PPrroocceessssoo  //  RReessuullttaaddooss  
 

Análise em função das áreas prioritárias do PNRPLA 
 

Área 1 - proteger jovens, crianças e crianças por nascer 

Das 47 propostas de compromisso, 21 delas incidem sobre esta área prioritária propostos por 

19 entidades diferentes. Foram traçados 28 objetivos neste âmbito. 

 

Entidades Responsáveis pelos Compromissos que abrangem esta área: ANAFRE, APCV, ASAE, 

AA, ANEBE, CCP, CNISS, CNPCJR, DECO, DGE, FAP, FNAJ, FPCCSIDA, IPDJ, ISJD, PSP, SAAP, SV, 

TP/ANEBE 

Resultados obtidos  

12 Objetivos considerados cumpridos (43%) 

11 Objetivos em execução plurianual (39%) 

1 Objetivo com cumprimento parcial (4%) 

2 Projetos sem Informação disponível (7%)  

2 Objetivos não cumpridos (7%) 

Descritivo dos Resultados Quantitativos 

6.755 visitas e 4.820 registos no site da ANEBE www.bebacomcabeça.pt 

Análise de bebidas de 698 jovens em contexto recreativo (ASAE)  

Cobertura de 75% dos referenciais estatísticos do universo das IPSS (CNISS) 

1 Manual produzido (CONFAP/APCV)  

1 Jogo em fase final de produção (CPP) 

300.000 visitas mensais ao site da DECO 

Aproximadamente 550 agrupamentos e escolas não agrupadas com intervenção na 

área dos PLA (DGE)  

4.000 jovens abrangidos em atividades várias (FAP)  

70 jovens e familiares (FNAJ)  

139 jovens abrangidos pelas ações do ISJD 

16.835 alunos sensibilizados (PSP)  

5.254 jovens abrangidos pela unidades moveis e 6758 acolhimentos concretizados 

junto a jovens (IPDJ)  

850 estudantes de cursos profissionais (SV)  

80 pais e professores (SV)  

1.786 pessoas abrangidas por ações de sensibilização (SAAP)  

623 alunos e 36 formadores de escolas profissionais (TP/ANEBE)  

http://www.bebacomcabeça.pt/
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Uma primeira leitura destes dados permite-nos afirmar que 45% dos compromissos assumidos 

incidiram sobre esta área prioritária. Já o seu desdobramento em objetivos resulta em que 

apenas 33% dos mesmos foram direcionados para a proteção aos menores. 

Da análise da lista acima transcrita, resulta clara a diversidade de entendimento da área 

prioritária definida bem como das estratégias para a abordar, naturalmente fruto das visões 

complementares resultantes dos diferentes campos de intervenção das entidades 

responsáveis. A proteção dos jovens e crianças poderá resultar da disponibilização de 

informação que permita uma decisão consciente, de uma sensibilização dos jovens, para os 

riscos inerentes ao consumo de álcool na sua faixa etária, de um aconselhamento mais 

pessoalizado. Mas a proteção pode igualmente resultar da formação de profissionais, a 

mobilização das estruturas educativas para o desenvolvimento de projetos visando esta 

problemática ou até mesmo o desenvolvimento de processos de fiscalização que identifiquem 

contextos de risco que facilitem o acesso a bebidas alcoólicas a menores. Independentemente 

da eficácia de uma ou outra abordagem, da sua intensidade ou continuidade, ou ainda da 

dimensão dos valores atingidos, esta listagem de intervenções evidencia diversidade, 

complementaridade e empenho de profissionais e entidades na resposta à necessidade de 

proporcionar aos jovens contextos mais seguros e competências pessoais e sociais capazes de 

fazer face aos riscos associados ao consumo abusivo ou precoce de bebidas alcoólicas. 

 

Área 2 - reduzir o número de feridos e mortos devidos a acidentes de viação 

provocadas pelo álcool  

Relativamente a esta segunda área prioritária de intervenção são 3 os compromissos que 

incidem sobre a preocupação de reduzir a sinistralidade associado ao consumo abusivo de 

bebidas alcoólicas tendo cada um destas linhas de ação sido proposta por uma entidades 

diferentes. 

 

Entidades Responsáveis pelos Compromissos que abrangem esta área: ANEBE, GNR, PR 

Resultados obtidos  

1 Objetivo foi considerado cumprido (20%) 

3 Objetivos em execução plurianual (60%) 

1 Projetos sem Informação disponível (20%) 

Descritivo dos Resultados Quantitativos 

400 operações realizadas e identificação de 900 condutores designados (ANEBE)  

1.037.395 pessoas abrangidas pela fiscalização rodoviária (GNR) 

Neste âmbito apenas 6% dos compromissos incidiram sobre esta área prioritária 

correspondendo os 5 traçados a 6% dos objetivos totais assumidos. Claramente esta é uma das 

áreas menos coberta pelos compromissos submetidos, sem contudo deixar de espelhar o que 

foi dito anteriormente quando à diversidade e trabalho produzido. As atividades desenvolvidas 

assumem um caracter plurianual, pelo que são apresentadas como “em execução”. Prevalece 



 
 

 
 Fórum Nacional Álcool e Saúde - Relatório 2010-2012 

 21 

o papel dos operadores no plano das campanhas informativas e do reforço positivo de atitudes 

protetoras. De valorizar a dimensão da intervenção dissuasora como alternativa à 

responsabilização e valorização individual. Reconhece-se a necessidade de intervenções mais 

centradas no desenvolvimento pessoal que proporcionem a antecipação de consequências, a 

exploração de alternativas face à responsabilidade de conduzir e ao efeito do álcool no 

controlo motor e capacidade de avaliação de distâncias e tomada de decisão. É igualmente de 

sublinhar a necessidade de investir no aumento da consciência do papel de cada um na 

responsabilização do outro pelas decisões tomadas e no desenvolvimento de atitudes que 

ajudem à manutenção dos limites normativos existentes. Frequentemente, a condução sob o 

efeito de álcool é dos comportamentos que maior risco acarreta para os outros, não 

menosprezando o risco que comporta para o próprio. A dependência de terceiros no que toca 

à deslocação para o contexto recreativo submete o individuo ao risco subjacente ao consumo 

dos outros, dando enfase à importância de desenvolver um reportório de respostas que lhe 

proporcione proteção e alternativas e reduza a exposição passiva a esse risco.  

 

Área 3 - prevenir os efeitos nocivos do álcool nos adultos e reduzir as repercussões 

negativas no local de trabalho 

Nesta terceira área foram 12 os compromissos que incidem sobre o impacto do 

comportamento de consumo abusivo de álcool no contexto laboral tendo estes sido propostos 

por 11 parceiros. Os 12 compromissos foram desdobrados em 18 objetivos. 

 

Entidades Responsáveis pelos Compromissos que abrangem esta área: AA, AIP CCI, CGTP, 

CNISS, MDN, SAAP, SPMT, SV, TP/ANEBE, UGT 

Resultados obtidos  

8 Objetivos considerados cumpridos (44%) 

3 Objetivos em execução plurianual (17%) 

1 Objetivo com cumprimento parcial (6%) 

6 Objetivos não cumpridos (33%) 

Descritivo dos Resultados Quantitativos 

Aproximadamente 1.900 pessoas frequentaram 80 grupos AA 

250 trabalhadores (AIP)  

38 sargentos (MDN)  

1.786 pessoas abrangidas por ações de sensibilização (SAAP) 

150 técnicos ligados à Medicina do Trabalho com influência estimada sobre 2.624 

trabalhadores cada um (SPMT)  

850 estudantes de cursos profissionais (SV)  

600 colaboradores (SV)  

623 alunos e 36 formadores de escolas profissionais (TP/ANEBE) 

Envio de conteúdos ligados aos PLA a 5.000 contactos da base de dados sindical; 

produção de 3 materiais informativos (UGT)  
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No âmbito desta área prioritária incidiram um quarto dos compromissos aprovados, cobrindo 

21% dos objetivos totais traçados.   

A análise dos resultados acima listados, sugere que a abordagem a esta área pode ser feita 

numa perspetiva de preparar quem poderá vir a intervir no plano da ajuda ao profissional, ou 

no serviço prestado enquanto profissional. Clarificando, a intervenção junto a alunos de 

escolas profissionais reforça a responsabilidade do prestador de serviços na contenção do 

comportamento abusivo. Por outro lado, a promoção de uma reflexão e partilha entre 

profissionais de ajuda, permite o desenvolvimento de respostas mais eficientes e integradas. 

Poder-se-ia estranhar a menor incidência de intervenções visando o comportamento do 

trabalhador. Na realidade alguns dos projetos não executados eram dirigidos precisamente a 

área de ação fragilizando a resposta dirigida ao trabalhador no plano do aconselhamento ou 

do suporte pessoal. Sendo respostas mais exigentes financeira e estruturalmente, acabam por 

ser limitadas, em detrimento de respostas de tipo informativo ou de sensibilização. É 

importante realçar a formação de quadros e chefias intermédias bem como, no caso do 

Ministério da defesa, de patentes intermédias e superiores, como um processo de capacitação 

de elementos de referência dentro da estrutura organizacional. Este tipo de abordagem 

permite para além de esclarecer os potenciais riscos associados ao consumo abusivo de 

substâncias em contexto laboral, potenciar relações de ajuda não especializada 

consubstanciada em limites bem definidos e numa rede de referenciação proporcionado quer 

pela saúde ocupacional, quer pelas respostas estatais. 

 

Área 4 - informar, educar e sensibilizar para as consequências dos padrões de 

consumo de bebidas alcoólicas nocivos e perigosos, bem como para os padrões de 

consumo aceitáveis 

São 26 os compromissos que incidem sobre esta área prioritária, sendo propostos por 22 

parceiros diferentes. Os referidos compromissos consubstanciam-se em 49 objetivos. 

Entidades Responsáveis pelos Compromissos que abrangem esta área: AA, ACIBEV, ANAFRE, 

AHRESP, ANASP, ANEBE, APCV, APHORT, CIG, CCP, CNISS, CNJ, CONFAP/ACIBEV, DECO, DGE, 

FPAT, IPDJ, ISJD, PSP, SAAP, SV, TP/ANEBE. 

Resultados obtidos 

26 Objetivos considerados cumpridos (53%) 

15 Objetivos em execução plurianual (33%) 

1 Objetivo com cumprimento parcial (2%) 

4 Objetivos não cumpridos (8%) 

2 Projetos sem Informação disponível (4%) 

Descritivo dos Resultados Quantitativos 

1557 pessoas apoiadas através da linha telefónica de ajuda dos AA (em 2012) 

250 pessoas abrangidas pela Conferência ““Um Futuro Sustentável com o Consumo 

Moderado de Vinho” (ACIBEV)  
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2.000.000 de pessoas abrangidas pela campanha "Vinho com Moderação" (AEVP)  

Informação e divulgação - 75.000 dísticos em três anos (AHRESP)  

6.755 visitas e 4.820 registos no site da ANEBE www.bebacomcabeça.pt  

Produção de um jogo para transmissão de informação a jovens (CCP) 

Cobertura de 75% dos referenciais estatísticos do universo das IPSS (CNISS) 

150.000 jovens abrangidos pelo Projeto ComSumos Universitários (CNJ)  

Produção de um Manual de suporte ao trabalho com pais na relação com os filhos 

(CONFAP/ACIBEV) 

300.000 visitas mensais ao site da DECO  

Aproximadamente 550 agrupamentos e escolas não agrupadas com intervenção na 

área dos PLA (DGE)  

1375 estabelecimentos fiscalizados; 18.127 pessoas sensibilizadas (dos quais 16.835 

são alunos) (PSP)  

É estimado que a atividade do Programa “WIM by SV” tenha atingido 9.513.878 

pessoas durante 2012. Uso de teste de alcoolímetro em feiras de vinhos (1.349 

pessoas); As ações de Enoturismo abrangeram 226.918 pessoas; (SV)  

5.254 jovens abrangidos pelas unidades móveis e 6758 acolhimentos concretizados 

junto a jovens (IPDJ)  

220 pessoas foram objeto de cuidados de saúde por parte, das equipas técnicas do 

ISJD, enquanto 660 pessoas foram abrangidas pelas ações de prevenção de recaída e 

600 pessoas foram abrangidas pelas 103 sessões de aconselhamento às famílias. 

623 alunos e 36 formadores de escolas profissionais (TP/ANEBE)  

1.786 pessoas abrangidas por ações de sensibilização (SAAP) 

Os 49 objetivos traçados no âmbito da preocupação de informar, educar e sensibilizar para as 

consequências dos padrões de consumo de bebidas alcoólicas nocivos ou perigosos 

correspondem a 58% dos objetivos totais. 

Esta foi uma das áreas em que foi desenvolvido mais trabalho embora seja preocupante que 

não haja resultados para metade dos compromissos assumidos. Contudo a dimensão dos 

números acima apresentados, expressa bem o investimento feito. É possível encontrar como 

resposta nesta área prioritária, abordagens muito diferentes, que vão desde a organização de 

eventos, a estruturação de sites, 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 em alguns casos fáceis de 

contabilizar, sendo contudo impossíveis de harmonizar e comparar dada a diversidade e 

abordagens e grupos alvo. Também o impacto das intervenções resulta difícil de definir.   
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Área 5 - desenvolver, apoiar e manter uma base de dados comum 

São 4 os compromissos que incidem sobre esta área prioritária, correspondendo a 3 objetivos, 

tendo sido propostos por 3 parceiros. 

 

Entidades Responsáveis pelos Compromissos que abrangem esta área: PR, ISJD, OE 

Resultados obtidos  

2 Projetos considerados cumprido (50%) 

1 Projecto parcialmente cumprido (25%) 

1 Projeto sem Informação disponível (25%) 

Descritivo dos Resultados Quantitativos 

723 pessoas abrangidas na caracterização das pessoas internadas nas unidades do ISJD 

(187 - CST; 110 – CSSR; 212 – CSSJD; 214 - CSSM) 

62.433 enfermeiros abrangidos pela pesquisa e construção da base de dados de 

Estudos e Projetos de prevenção produzidos por enfermeiros (OE) 

Os 4 objetivos traçados neste âmbito correspondem a 5% dos objetivos globais. 

Os resultados obtidos nesta área são condicionados pela falta de informação sobre o 

desenrolar dos compromissos. No que toca ao compromisso assumido pela Ordem dos 

Enfermeiros, foram recolhidos 21 trabalhos científicos produzidos por enfermeiros bem como 

8 projetos de prevenção também eles da responsabilidade de profissionais desta área.  

Em termos de impacto está em apreciação a forma como os estudos e os projetos 

identificados poderão vir a ser divulgados. 

 

Área 6 – tratamento de pessoas com PLA 

4 Compromissos incidem sobre esta área prioritária propostos por 3 parceiros  

 

Entidades Responsáveis pelos Compromissos que abrangem esta área: AA, ISJD, SAAP 

Resultados obtidos  

4 Projetos considerados cumprido (100%) 

Descritivo dos Resultados Quantitativos 

1557 pessoas apoiadas através da linha telefónica de ajuda uma parte deles 

encaminhados para comunidades terapêuticas ou serviços do estado (em 2012); 

aproximadamente 1.900 pessoas em 80 grupos AA espalhados por todo o país 

220 pessoas foram cuidadas nas unidades de tratamento do ISJD, tendo sido cumprido 

70% do programa de intervenção traçado para o internamento. 

Neste âmbito foram traçados 4 objetivos, tendo todos sido considerados cumpridos.  
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À semelhança da área anterior, o Tratamento de pessoas com PLA, foi objeto de apenas 3 

compromissos sendo escassa a informação dos resultados obtidos. Se em relação ao Instituto 

S. João de Deus se dispõe da informação sobre o número de pessoas admitidas a tratamento 

apenas a cobertura de 70% dos objetivos assumidos fica por clarificar, em relação à SAAP o 

compromisso foi considerado cumprido, não tendo contudo sido contabilizada a resposta 

prestada na área do tratamento nem o impacto da mesma 

 

Área 7 – reinserção de pessoas com PLA 

4 Compromissos incidem sobre esta área prioritária propostos por 3 parceiros  

 

Entidades Responsáveis pelos Compromissos que abrangem esta área: AA, ISJD, SAAP 

Resultados obtidos  

4 Projetos considerados cumpridos (100%) 

Descritivo dos Resultados Quantitativos 

Aproximadamente 1.900 pessoas frequentaram em 2012, os 80 grupos AA espalhados 

por todo o país 

220 pessoas foram cuidadas nas unidades de tratamento do ISJD, 660 sido objeto de 

sessões de prevenção de recaída 

Neste âmbito foram traçados 4 objetivos tendo todos eles sido considerados cumpridos. Está 

área replica o que foi dito em relação ao Tratamento. O ISJD contribuiu significativamente para 

esta área de prioridade, bem como a SAAP não havendo em relação a estes últimos, 

informação quantitativa sobre a cobertura dada neste âmbito. Um terceiro parceiro – 

Associação do Alcoólicos Anónimos - incluiu esta área dentro do seu compromisso tendo dado 

resposta através dos seus grupos de auto-ajuda.  

O quadro seguinte sintetiza a informação anteriormente fornecida podendo-se compreender a 

distribuição dos níveis de concretização dos projetos em função das áreas prioritárias de 

incidência.  
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Análise em função das metas claras 
 

A análise que se segue incide sobretudo sobre as metas traçadas pelo PNRPLA e em que 

medida os compromissos assumidos no âmbito do FNAS puderam contribuir para a resposta às 

mesmas.  

 

Baixar de 34,6% (2007) para 30% a prevalência de embriaguez no último ano em 

jovens entre os 15-19 anos;  

 

ENTIDADE TIPO DE AÇÃO RESULTADOS 

AA Sessões de sensibilização nas escolas  Não contabilizado 

ANEBE sensibilização 4.820 Registos no site; 6755 visitas ao 
site beba com cabeça 

APCV/CO
NFAP 

Manual para pais 1 manual 

ASAE Fiscalização venda de bebida a jovens 698 jovens / bebidas analisadas 

CCP Produção de material preventivo / 
informativo  

1 jogo 

CNISS Ações de prevenção e sensibilização 
junto a jovens 

Cobertura de 75% da realidade das IPSS 
associadas 

CNJ formação / intervenção em contexto 
académico 

150.000 estudantes abrangidos 

DECO sensibilização a partir do site 300 mil visitas mensais 

DGE projetos em contexto escolar 55% do total a nível do sistema 
educativo com projetos  

FAP sensibilização a jovens carenciados / 
meio desportivo 

4.000 crianças e jovens 

FNAJ sensibilização para estilos de vida 
saudáveis 

70 pessoas abrangidas 

IPDJ acolhimento e unidades moveis 5254 jovens nas unidades moveis; 6758 
atendimentos 

ISJD 10 sessões de esclarecimento acerca do 
álcool  

139 jovens entre os 14 e os 25 anos 

PSP sensibilização em contexto escolar 16.835 são alunos 

SV Projeto Porto Futuro 80 professores e pais 

TP/ANEBE formação profissional 623 alunos; 36 formadores 
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De acordo com os resultados do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas 

na População Portuguesa, 2012  (Balsa , Vital & Urbano, 2013), não obstante algumas 

limitações metodológicas de comparabilidade com 20071 , pode-se afirmar que se verifica uma 

diminuição da prevalência de embriaguez no último ano, na população jovem entre os 15-19 

anos. Com efeito, em 2007, cerca de 34,6% dos jovens entre os 15-19 anos que consumiram 

bebidas alcoólicas no último ano (20,3% da população de 15-19 anos) tiveram pelo menos uma 

experiência de embriaguez (sem especificação do grau de intoxicação), enquanto em 2012, 

cerca de 24,1% dos jovens entre os 15-19 anos que consumiram bebidas alcoólicas no último 

ano (10,7% da população de 15-19 anos) tiveram pelo menos uma experiência de embriaguez 

no sentido restrito (ficar a cambalear, com dificuldade em falar, vomitar, e/ou não recordar 

depois o que aconteceu), e 42,6% (18,2% da população de 15-19 anos) tiveram pelo menos 

uma experiência de embriaguez no sentido alargado (incluindo as situações de ficar “alegre”).  

Baixar de 48,3% (2007) para 43% a prevalência de consumo binge (mais de 6 ou 4 

bebidas numa só ocasião) pelo menos uma vez no último ano nos jovens entre 15-24 

anos; 

Para além do quadro anterior acresce-se ainda o trabalho específico desenvolvido pela 

FPCCSIDA e pela CNJ ao nível das intervenções de proximidade em contexto recreativo e da 

ASAE ao nível de fiscalização em festivais de verão e outros estabelecimentos comerciais. 

De acordo com os resultados do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas 

na População Portuguesa, 2012 (Balsa , Vital & Urbano, 2013), e apesar das limitações 

metodológicas de comparabilidade com 20072, pode-se afirmar que se verifica uma diminuição 

da prevalência do consumo binge no último ano, nos jovens entre os 15-24 anos. Com efeito, 

em 2007, cerca de 48,3% dos jovens entre os 15-24 anos que consumiram bebidas alcoólicas 

no último ano (32,3% da população de 15-24 anos) consumiram 6 ou mais bebidas numa só 

ocasião pelo menos uma vez, no último ano, enquanto que em 2012, cerca de 35,9%  dos 

jovens entre os 15-24 anos que consumiram bebidas alcoólicas no último ano (18,9% da 

população de 15-24 anos)consumiram 5/6 bebidas ou mais bebidas numa só ocasião pelo 

menos uma vez, no último ano.  

 

 

 

 

                                                           

1
 Em relação à embriaguez, em 2007 o inquérito colocava apenas uma questão relativa à embriaguez:  Ao longo dos últimos 12 

meses, quantas vezes ficou embriagado?. Em 2012, este padrão de consumo é avaliado através de duas questões: Nos últimos 12 

meses, quantas vezes ficou embriagado (ficou a cambalear, com dificuldade em falar, vomitou, e/ou não recordou depois o que 
aconteceu, por exemplo)?;  Nos últimos 12 meses, quantas vezes bebeu até ficar “alegre”? 

2
 Em relação ao consumo binge: 1) em 2007, a referência era de 6 ou mais bebidas por ocasião para ambos os géneros, enquanto em 

2012 foi de 5 ou mais bebidas para as mulheres e  6 ou mais bebidas para os homens.  
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Baixar de 305 (2007) para 250 o número de vítimas mortais em acidentes de viação 

que tinham taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l; 

ENTIDADE TIPO DE AÇÃO RESULTADOS 

GNR Fiscalização da condução sob o efeito 
de álcool 

1.037.395 pessoas abrangidas 

ANEBE 400 Operações das Brigadas 100% Cool 900 condutores designados 

 

No ano de 2011, o dispositivo da Guarda Nacional Republicana testou 906.053 condutores, 

superando largamente o objetivo definido. 

O aumento fiscalização da condução sob o efeito do álcool, concorre para o objetivo do FNAS 

“Baixar de 305 (2007) para 250 o número de vítimas mortais em acidentes de viação que 

venham que tenham uma TAS igual ou superior a 0,5 g/l.”  

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Medicina Legal, I.P., o número 

de vítimas mortais em acidentes de viação com uma TAS igual ou superior a 0,5 g/l tem vindo a 

decrescer nos últimos anos, registando-se um valor de 253 casos em 2009 (ano que antecede a 

implementação do PNRPLA 2010-2012) e de 193 casos em 2012. 

Baixar de 9,6l (2003) para 8l o consumo anual per capita 

Os últimos dados disponíveis reportam-se a 2009, ano que antecede a implementação do 
PNRPLA 2010-2012, não permitindo assim a avaliação desta meta. Segundo os dados da OMS 
(OMS 2012), em 2009, o consumo anual per capita (registado) em Portugal na população 
adulta (15+ anos), era de 11,4 litros ( álcool puro).  
 

Baixar de 15,8%000 (2006) para 14%000 a taxa de mortalidade padronizada por 

doenças atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos; 

 

AA Sessões de sensibilização junto à 
população em geral  

Não contabilizado 

AIP 
CCI 

Aplicação do Programa Solidariedade - 
Aconselhamento, encaminhamento 

250 trabalhadores  

AH
RES
P 

Seminários sobre segurança e saúde no 
trabalho 

Não contabilizado 

ISJD cuidados clínicos + sessões de prevenção 
da recaída + sessões de apoio à família  

220 utentes, 660 antigos utentes em 
abstinência, 600 familiares 

ISJD Tratamento, prevenção da recaída, apoio 
às famílias 

continuidade de cuidados a 120 utentes 
tratados 

MD
N 

Formação de operadores de prevenção Formação de 30 patentes intermedias, em 
curso formação de oficiais 
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SAA
P 

Aconselhamento, prevenção da recaída, 
apoio às famílias 

1786 contabilizadas nas atividades que 
permitiram o controlo dos participantes 

SP
MT 

Evento científico Projeção de abrangência de 2.000 
trabalhadores por cada técnico envolvido 

SV Formação de quadros, estabelecimento de 
regulamento interno, campanha Vinho 
com Moderação 

Formação de 600 colaboradores 

UG
T 

Sensibilização dos trabalhadores, quadros, 
e representantes sindicais 

5 000 mil contatos abrangidos pela 
disseminação dos materiais 

 

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, I.P., a taxa de mortalidade padronizada 

por doenças atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos foi de 12,9%000 em 2009 (ano que 

antecede a implementação do PNRPLA 2010-2012) e de 12,7%000 em 2011. É de referir que as 

taxas calculadas a partir de 2009 têm por base as estimativas da população média residente 

Census 2011, e portanto não são diretamente comparáveis com as taxas calculadas até 2008.  

Tal como afirmamos anteriormente, o estabelecimento de uma relação direta entre o trabalho 

desenvolvido no âmbito do FNAS e os resultados atingidos não pode ser estabelecido sendo 

contudo natural, a afirmação do contributo importante do trabalho desenvolvido  

Baixar de 20,7% (2007) para 18% a prevalência de embriaguez no último ano na 

população portuguesa; 

De acordo com os resultados do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas 

na População Portuguesa, 2012 (Balsa , Vital & Urbano, 2013), e tendo em consideração o já 

referido sobre as limitações metodológicas de comparabilidade com 20073, o sentido da 

evolução da prevalência de embriaguez no último ano na população portuguesa difere, 

consoante se considere em 2012 o conceito de embriaguez no sentido restrito ou alargado. 

Com efeito, em 2007, cerca de 20,7% da população portuguesa de 15-64 anos que consumiu 

bebidas alcoólicas no último ano (13,6% da população de 15-64 anos) tiveram pelo menos uma 

experiência de embriaguez (sem especificação do grau de intoxicação), enquanto em 2012, 

cerca de 12,7% da população portuguesa de 15-64 anos que consumiu bebidas alcoólicas no 

último ano (6,9% da população de 15-64 anos) tiveram pelo menos uma experiência de 

embriaguez no sentido restrito (ficar a cambalear, com dificuldade em falar, vomitar, e/ou não 

recordar depois o que aconteceu), e 27,3% (14,2% da população de 15-64 anos) tiveram pelo 

menos uma experiência de embriaguez no sentido alargado (incluindo as situações de ficar 

“alegre”).  

 

 

                                                           

3
 Em relação à embriaguez, em 2007 o inquérito colocava apenas uma questão relativa à embriaguez:  Ao longo dos últimos 12 

meses, quantas vezes ficou embriagado?. Em 2012, este padrão de consumo é avaliado através de duas questões: Nos últimos 12 
meses, quantas vezes ficou embriagado (ficou a cambalear, com dificuldade em falar, vomitou, e/ou não recordou depois o que 

aconteceu, por exemplo)?;  Nos últimos 12 meses, quantas vezes bebeu até ficar “alegre”? 
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AEVP Campanha Vinho com Moderação, Website… 

ACIBEV Campanha Vinho com Moderação, Website… 

SV Campanha Vinho com Moderação, website… 

ANEBE Campanhas de sensibilização, website… 

GNR Fiscalização 

TO/ANEBE Formação de profissionais 

ASAE Fiscalização 

SAAP Sensibilização 

UGT Sensibilização de profissionais 

ANASP Formação, divulgação 

PR Website 

ISJD Cuidados clínicos + sessões de prevenção da recaída + sessões de apoio à família  

 

Grande parte destes compromissos incide sobre a difusão maciça de mensagens no sentido do 

consumo moderado e responsável. Outros compromissos desenvolvem-se no âmbito da 

formação de profissionais no sentido de um serviço responsável ao nível. Outros 

compromissos ainda, situam-se num plano comunitário, dando suporte a populações de risco 

mediante ações de sensibilização e aconselhamento. Finalmente através de respostas de 

fiscalização são concretizadas estratégias de dissuasão no sentido de reduzir o consumo 

abusivo e suas consequências. 

 

Em síntese, a leitura global dos resultados relativos a estas metas específicas do PNRPLA 2010-

2012 , aponta para: 

 relativamente às tendências dos consumos, se por um lado,  as prevalências de 

consumo e alguns padrões de consumo nocivo de álcool (consumo binge e 

embriaguez) baixam entre 2007 e 2012 , nomeadamente na população jovem, de 

acordo com os resultados do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias 

Psicoativas na População Portuguesa, 2012, essa redução não alcançou os valores 

desejados, tanto mais que existem outros indicadores preocupantes que importa 

referir, como por exemplo: 1) ainda no âmbito deste estudo, apesar da diminuição da 

prevalência de embriaguez no último ano (pelo menos uma experiência) na população 

jovem entre os 15-19 anos, aumentou a frequência das situações de embriaguez entre 

os jovens consumidores no último ano; 2) por outro lado, existem outros estudos que 

apontam para um aumento de alguns padrões de consumo nocivo de álcool entre os 

jovens, nomeadamente os estudos em contexto escolar, como é o caso do Estudo 

sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas - ECATD 2011 (Feijão, Lavado & Calado, 

2012), em que se verificam entre 2007 e 2011 aumentos das 
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prevalências de embriaguez nos últimos 12 meses, em todas as idades entre os 13 e 18 

anos inclusive; 

 

 quanto aos problemas ligados ao uso nocivo do álcool, verificou-se uma ligeira descida 

entre 2009 e 2011 da taxa de mortalidade padronizada por doenças atribuíveis ao 

álcool antes dos 65 anos, embora aquém do desejável, e uma clara descida do número 

de vítimas mortais em acidentes de viação com uma TAS igual ou superior a 0,5 g/l, 

que superou a meta estabelecida neste Plano. 

 

Tendo em consideração o curto período de execução deste Plano, muito provavelmente 

algumas das metas estabelecidas foram demasiado ambiciosas, uma vez que implicam 

alterações comportamentais dificilmente concretizáveis a curto prazo, o que deverá ser tido 

em consideração no planeamento do próximo ciclo estratégico.   

Não sendo possível estabelecer uma relação direta entre os projetos desenvolvidos no âmbito 

do FNAS e estes resultados, pensamos contudo ter sido importante o seu contributo para o 

atingir das metas traçadas. As não atingidas, deverão ser encaradas como um desafio e um 

fator de reflexão na definição de compromissos futuros, no que toca às metodologias adotadas 

e a distribuição dos mesmos pelas futuras metas e áreas prioritárias a definir no novo Plano 

Nacional.  
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9. RReeccoommeennddaaççõõeess  
 

Reequacionar o futuro do Fórum Nacional é uma questão pragmática que resulta do facto 

desta estrutura estar ligada ao Plano Nacional que agora encerra, pressupondo naturalmente a 

necessidade de uma decisão sobre o sentido da sua continuidade. 

Não havendo alterações às premissas que orientaram o FNAS até agora, os Novos Rumos 

deverão ter em consideração as áreas prioritárias que venham a ser definidas no PNCAD 2013-

2016; 

Tendo sido de uma extraordinária riqueza o trabalho desenvolvido até aqui no âmbito do 

FNAS, é uma primeira recomendação que esta estrutura tenha continuidade, integrando as 

ações preconizadas pelo novo plano nacional. A sua continuidade poderá contudo justificar o 

ajustamento dos compromissos de modo a cobrir áreas identificadas como lacunares. 

Recomenda-se igualmente que, para que a reforçar a capacidade do FNAS para cobrir algumas 

áreas a descoberto seja lançado o convite a novos membros para a integração deste Fórum 

trazendo consigo o domínio de áreas especificas de conhecimento ou de contextos a explorar. 

Seriam nossas sugestões (1) a Associação Nacional de Municípios, (2) o Conselho de Reitores; 

(3) Instituições do Ensino Superior, (4) Ordens Profissionais e Sociedades Científicas, (5) 

 Representantes da Industria da Recreação Noturna, (6) Representantes do Comercio 

Retalhista, (7)  a Industria Farmacêutica e algumas (8) Federações Desportivas, entre outras 

possibilidades. 

Parte da intervenção desenvolvida no âmbito dos Problemas Ligados ao Álcool tem caracter 

local / regional, não tendo visibilidade no FNAS quer pelo facto de se tratar de intervenções de 

ONGs não filiadas nas agremiações com assento neste organismo, quer por não terem uma 

abrangência territorial que lhes permita candidatarem-se a membros do FNAS. Neste sentido 

recomenda-se uma das seguintes três medidas: 

 ou um encontro nacional entre membros do FNAS com representantes destas 

organizações de modo a que seja possível trazer ao Fórum as melhores práticas e 

recomendações provenientes destas fontes 

 ou promover parcerias entre os membros atuais e associações de menor dimensão na 

concretização de novos compromissos 

 ou criar um prémio (eventualmente em áreas menos cobertas pelos compromissos dos 

membros FNAS) para as melhores práticas locais levadas a cabo no âmbito dos 

problemas ligados ao álcool 
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Outra recomendação centra-se sobre o caracter fundamental de garantir uma melhor medição 

do impacto das ações. Para melhorar esta prática em termos de definição de critérios, 

instrumentos, metodologias, seria desejável envolver os membros do FNAS mais vocacionados 

para a investigação, nomeadamente o ensino superior, associações ligadas à medicina ou à 

enfermagem ou de forma a contribuir para a monitorização dessas ações.  

Por outro lado, no sentido de garantir uma intervenção mais consistente, avaliada com 

critérios comuns, recomenta-se ainda que o FNAS possa vir a adotar uma função formativa 

junto aos seus membros, que aborde áreas consideradas de maior fragilidade na persecução 

dos compromissos, podendo–se, para tal, levar a cabo um levantamento de necessidades 

junto aos membros do FNAS que sirva de base à Comissão Executiva para o delinear de 

respostas de suporte aos seus parceiros tendo por base os recursos disponíveis. 
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10. PPrróóxxiimmooss  ppaassssooss  
 

Tendo em conta o que anteriormente foi dito, propõe-se: 

 A publicação do relatório FNAS 2010-2012 no Diretório do Álcool (Maio 2013) 

 O contributo no delinear e na aprovação do novo PNCAD (Maio 2013) 

 Um processo de mobilização de novos membros (de Maio 2013 a Abril de 2014) 

 A organização de um novo Fórum Nacional que lance o novo PNCAD bem como o 

desafio à apresentação de novos compromissos (Outubro 2013) 

 Receção e avaliação de Novos Compromissos (entre Outubro 2013 e Abril de 2014) 

 O lançamento de uma proposta de Programa Formativo a definir no seio da comissão 

executiva (Outubro 2013) 
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11. CCoonncclluussõõeess  
 

A principal conclusão releva a capacidade e a possibilidade de nestes três anos se terem 

sentado à mesma mesa diferentes sectores da sociedade ligados a esta problemática, 

proporcionando-se um espaço de crescimento mútuo, onde os consensos puderam ser 

procurados e por vezes encontrados. 

De igual modo é de sublinhar o envolvimento dos diferentes membros do FNAS, bem patente 

no volume de trabalho produzido e na taxa de execução dos múltiplos compromissos.  

É indubitável que este esforço se constituiu num importantíssimo contributo para o 

cumprimento das metas claras do Plano Nacional. 

Considera-se ainda que é fundamental destacar o valor estratégico dos resultados obtidos, 

ilustrando de forma exemplar, a capacidade de mobilização da sociedade civil em prol da 

Saúde Pública, potenciando respostas, promovendo a identificação de oportunidades e de 

sinergias na criação de respostas em áreas lacunares. 

Naturalmente, existem áreas que poderão ser consolidadas no futuro, nomeadamente a 

resposta à necessidade identificada de refinar critérios de avaliação bem como a melhor 

distribuição dos compromissos pelas várias áreas prioritárias que venham a ser definidas num 

futuro plano nacional.  

Continuará sempre a haver espaço para ideias diferentes, e para o debate mais ou menos 

acalorado, mas é nossa opinião que o caminho trilhado é claramente promissor e merece ser 

mais aprofundado. 
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