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1. INTRODUÇÃO 

O ano de 2014, envolveu uma enorme atividade no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde, com a 

concretização dos Grupos de Encontro, a submissão dos Compromissos de Participação por parte dos 

Membros e a avaliação dos mesmos por parte da Comissão Executiva, a discussão e reformulação de 

métodos e instrumentos de trabalho e o lançamento de novas linhas de ação para o futuro. 

O presente documento desenvolverá cada uma destas áreas destacando não apenas o produto de cada 

uma destas ações mas também o processo através do qual elas foram delineadas e as reflexões que daí 

decorreram. 
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2. ASPETOS ESTRUTURAIS 

O ano de 2014, envolveu para o FNAS, todo um processo de consolidação iniciado em 2013, que teve 

como pressuposto a necessidade de colmatar lacunas identificadas na constituição da lista de membros 

que o constitui, o reforço de uma intervenção em parceria por oposição a um funcionamento por 

somatório de intervenções autónomas e o aumento de rigor técnico em defesa da legitimidade e 

consistência do trabalho desenvolvido por esta estrutura.  

O FNAS inicia o seu novo ano integrando 74 entidades, distribuídas entre 36 pertencentes ao grupo 

“Sociedade Civil”, 9 ao grupo de “Operadores Económicos” e 26 ao grupo “Administração Pública”, 

mantendo por definir a situação dos convites dirigidos à Autoridade Nacional para a Qualificação e 

Ensino Profissional (ANQEP) e Instituto Civil de Autodisciplina da Comunicação Comercial (ICAP) bem 

como as situações referentes aos membros que integravam o FNAS no ciclo anterior e não haviam 

confirmado o seu desejo de continuidade, nomeadamente a Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados 

(ACA-M), a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) e Fundação Aragão Pinto 

(FAP).  

Ao longo de 2014, ficaram clarificadas algumas destas situações: 

o O Instituto Civil de Autodisciplina da Comunicação Comercial (ICAP), avançou como 

contraproposta à integração no FNAS, o desenvolvimento de um protocolo com o SICAD 

através do qual lhe fosse possível ir ao encontro da filosofia do Fórum sem contudo assumir 

a situação de constrangimento de integrar esta estrutura enquanto parceira de entidades 

que são objeto da sua monitorização e intervenção reguladora. Esse protocolo foi elaborado 

e assinado a 6 de outubro. Todos os anos o SICAD e o ICAP estabelecerão metas a atingir 

nesse ano de acordo com interesses comuns no âmbito das áreas de interceção entre a 

saúde e a comunicação comercial. 

o A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) comunicou a sua 

indisponibilidade para se manter como membro do Fórum, devido à incapacidade para dar 

um acompanhamento adequado ao necessário compromisso de ação a assumir; 

o A Sociedade Portuguesa de Pediatria solicitou a integração no Fórum, tendo incluído já no 

programa do seu 15º congresso uma mesa direcionada a abordagem dos problemas 

ligados ao álcool na clinica pediátrica;  

o Foi concretizada uma reunião de trabalho com a ANQEP, visando a apresentação do Fórum 

e a avaliação da pertinência e interesse na integração desta entidade na lista de membros 

deste organismo. Não houve até à data novos desenvolvimentos quanto à adesão da 

entidade ao FNAS; 

o Foi solicitada uma reunião por parte da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais 

no sentido de uma potencial adesão desta entidade ao Fórum. Após a concretização da 
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mesma em Maio do corrente ano, não voltou a haver novos contactos no sentido da 

concretização da referida adesão. 

 

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

tipologia: 

Tipo de Entidades 
 

Administração Pública 21 

Autarquias 4 

Entidades públicas e privadas 6 

Instituições do Ensino Superior 5 

Sociedades Científicas e Ordens Profissionais 9 

Operadores da Indústria e do Comércio 11 

Entidades do setor social, ONG e IPSS 16 

Sindicatos 2 

TOTAL 74 

 

No decurso do primeiro semestre procedeu-se à recolha de documentos de adesão junto aos diferentes 

membros que haviam manifestado o seu desejo de continuidade no Fórum. Estes documentos, 

anexados à carta de compromisso 2013-2016 assumiram a função da assinatura presencial adotada 

aquando do primeiro ciclo. Estão presentemente reunidos 52 documentos dos 74 membros do Fórum, 

mantendo-se constante o esforço para reunir os restantes. Tem sido assumido que apenas no final da 

recolha de todos os documentos de adesão, será a carta de compromisso digitalizada e colocada para 

divulgação no Diretório do Álcool 

 

3. COMISSÃO EXECUTIVA  

Ao longo de 2014, a comissão executiva manteve o seu elenco de 11 membros, optando por não 

substituir o 12º membro em falta desde o abandono da APBV destas funções. Deste modo integraram 

esta comissão representantes da 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.  
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Foram concretizadas 5 reuniões regulares e 4 extraordinárias motivadas pelo processo de avaliação de 

compromissos. No decurso destas reuniões para além da natural partilha de informação foram 

abordados temas como 1) a avaliação da experiência dos Grupos de Encontro, 2) a revisão dos 

procedimentos e instrumentos de avaliação de novos compromissos de ação 3) o planeamento do 

Fórum 2014, 4) a revisão de documentos reguladores do funcionamento do FNAS, nomeadamente o que 

gere o funcionamento da comissão executiva, 5) a discussão de documentos de que é exemplo o Plano 

Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências no que ao Álcool diz 

respeito e o scoping paper desenvolvido pelo Committee on National Alcohol Policy and Action (CNAPA) 

visando uma nova estratégia europeia para esta matéria e, por fim 6) a organização dos Encontros de 

Monitorização e Partilha de Boas Práticas. 

 

4. REFORMULAÇÃO DE MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE 

TRABALHO 

Uma das tarefas de fundo que foi transversal ao funcionamento do Fórum em 2014 passou pela 

constante necessidade de rever e reformular métodos e instrumentos de trabalho. A mudança de ciclo, 

concretizada em 2013, obrigou à revisão do teor da Carta de Compromisso, do Regulamento da 

Comissão Executiva, do Formulário de Submissão de Compromissos e respetivo Guião de Apoio ao seu 

preenchimento e da ficha de avaliação dos compromissos por parte dos membros da Comissão 

Executiva. Esta tarefa revelou-se difícil e frequentemente gerida de forma reativa à identificação das 

dificuldades sentidas ao longo dos processos. Foi o caso dos instrumentos referentes à submissão e 

avaliação dos compromissos de ação. Ainda que um conjunto de melhoramentos tenham sido 

introduzidos previamente ao desencadear do processo de submissão, o contacto com as dúvidas dos 

membros e as dificuldades sentidas face às interpretações dos elementos solicitados, tiveram 

repercussões na avaliação desencadeando sucessivas sugestões de alteração que foram sendo 

introduzidas em versões dos documentos que beneficiarão submissões futuras. Estas necessidades 

foram especialmente sentidas no processo de avaliação dos compromissos em que mais do que a grelha 

de avaliação foi questionado o método adotado.  

O regulamento da Comissão Executiva definia como função desta estrutura a avaliação, validação e 

monitorização dos compromissos submetidos pelas entidades membro. A experiência do primeiro ciclo 

induziu em erro pelo menor número de propostas recebidas. Manteve-se o modelo de avaliação por 

pares cegos, sendo adotado como procedimento a posterior discussão conjunta da avaliação e a 

elaboração de propostas de melhoramento, visando proporcionar aos membros um benefício pedagógico 

de todo o processo de submissão dos compromissos. A dimensão de compromissos recebidos resultou 

num esforço enorme por parte dos elementos da Comissão Executiva tendo por horizonte a data limite 

de 8 de maio – data em que se concretizava a reunião anual do Fórum - para a concretização da 

avaliação de todos os compromissos recebidos. A tarefa foi cumprida mas desencadeou a reflecção 
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sobre a necessidade de rever a função da Comissão Executiva, diferenciando as exigências técnicas 

presentes nos processos de avaliação das tarefas executivas e deliberativas. Naturalmente esta 

discussão resultou do processo de crescimento desencadeado, fruto dos pressupostos assumidos, 

nomeadamente a procura de maior rigor e o pedido de desdobramento dos compromissos em prole de 

uma recolha mais eficaz dos indicadores de intervenção. O caracter voluntário do envolvimento das 

entidades neste projeto coletivo bem como a limitação de recursos técnicos, requereram uma gestão 

sensível desta delicada questão. Foram tomadas decisões no funcionamento da Comissão Executiva 

que passaram não, pela alteração da sua função, mas pelo diluir da sobrecarga sentida, através do 

alargamento dos prazos de submissão de compromissos, concentrados até agora nos momentos 

imediatamente após o início de cada ciclo, para intervenções renováveis no tempo ou passiveis de 

serem submetidas em qualquer momento apenas com a salvaguarda que nenhuma entidade prolongue 

o tempo de ausência de uma linha de ação da sua responsabilidade para além de um período superior a 

um ano.  

Simultaneamente e antecipando um novo pico de sobrecarga com a necessidade de analisar os 

relatórios intermédios dos diferentes compromissos, foi definida uma estratégia de monitorização dos 

mesmos mediante a proposta de apresentações dos compromissos em sessões de monitorização e 

partilha de boas práticas. Todas as entidades com compromissos em curso serão ao longo dos anos 

de 2015 e 2016, convidadas para apresentarem o ponto de situação do seu projeto, numa sessão em 

que se reunirão no máximo 6 entidades. As sessões serão conduzidas pelo secretário permanente e por, 

pelo menos 1 elemento da comissão executiva. A apresentação de 30 minutos (15 a 20 minutos para a 

entidade e 10 para comentários) seguirá um guião que terá por base o formulário de candidatura, 

proporcionando à comissão executiva a possibilidade de mediante alguns comentários e propostas, 

reforçar a consistência das intervenções e consolidar conceitos comuns. Estas reuniões de regularidade 

mensal, são abertas à presença de todos os membros que queiram acompanhar compromissos ou áreas 

específicas de intervenção. A organização das sessões fica à responsabilidade do secretário 

permanente que deverá conjugar os compromissos para apresentação em função da sua natureza e 

tipos de intervenção de modo a que a reflexão conjunta tenha uma base comum de interesse para todas 

as entidades convidadas.  

Esta nova metodologia, abrangerá não apenas os processos de avaliação intermédia dos compromissos 

mas será igualmente aplicada à submissão de novos compromissos, sendo solicitado às entidades 

proponentes que apresente publicamente à comissão executiva o seu compromisso de ação no decurso 

de uma destas sessões. A análise do compromisso será feita previamente pelo secretário permanente, 

servindo a sessão para explorar a possibilidade de alteração dos pontos identificados como menos 

consistentes, aspecto que, pelo facto de ser presencial, facilita que os comentários possam logo ser 

aceites ou refutados e o processo de validação dos compromissos seja mais ágil.  

Ficou igualmente assente que, compensando a sobrecarga que resulta desta nova metodologia, que se 

traduzira na participação em 2 sessões para cada membro da Comissão Executiva reduzirá o número de 

reuniões deliberativas de 4 / ano para 3 / ano. 
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5. GRUPOS DE ENCONTRO 

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

foram criados visando proporcionar aos seus membros espaços de partilha de experiências e a criação 

de sinergias entre entidades que atuem no mesmo campo de ação e tenham em comum um mesmo 

objetivo. Os membros do FNAS foram convidados a pôr em comum conceitos, motivações, intenções, 

estratégias e práticas reforçando um verdadeiro espírito de rede. De cada grupo de encontro foi lavrada 

uma ata partilhada através do Diretório do Álcool.  

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

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

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

último grupo reuniu uma segunda vez com o objectivo de produção de um compromisso coletivo que 

envolvesse todas as entidades membro com interesse e envolvimento nesta área. Este objectivo, 

embora não descartado, não pôde ser concretizado até à data.  

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

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

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

compromissos de acção a apresentar no âmbito do FNAS. Foi igualmente aproveitada esta oportunidade 

para rever as linhas orientadoras para a submissão dos referidos compromissos.  

 

Tipo de Intervenção Dinamizadores Local Datas Instituições Participantes 

Informação/sensibilização 
SICAD, CNJ, 
CONFAP, OE 

Conselho 
Nacional da 
Juventude 

20 Janeiro 18 21 

Prevenção/Formação SICAD, APCV, ASAE 
Instalações da 
Universidade 

Nova 
27 janeiro 28 35 

Tratamento/Reinserção 
SICAD, SPMT, 

ANSR 

Instalações da 
Universidade 

Nova 
29 janeiro 13 15 

Redução de Riscos /  
Fiscalização / Domínio da 

Oferta 
SICAD, DGE, TP 

Instalações do 
SICAD 

24 janeiro 15 16 

Investigação e Atividade 
Científica 

SICAD, ANEBE, SV 
Instalações do 

SICAD 

22 janeiro 
e 21 

março 
13 14 

TOTAIS* 43 74 

*  Os Totais não resultam do somatório das presenças já que houve instituições e pessoas que estiveram em mais do que uma 

sessão. Deste modo os Totais dizem respeito ao número de instituições e pessoas diferentes envolvidas nos grupos de encontro 

Globalmente os Grupos de Encontro receberam uma excelente avaliação sendo opinião unanime que se 

tratou de uma iniciativa que aproximou mais os membros, proporcionou a emergências de parcerias e 
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despoletou o desejo de novos momentos deste tipo, eventualmente com novos temas. Apresentamos 

seguidamente uma síntese das principais conclusões produzidas: 

 

5.1. Informação / Sensibilização 

o Para um melhor desempenho do FNAS neste âmbito é essencial um crescimento prévio dos 

membros do FNAS para que, posteriormente, o resultado desse crescimento possa verter para o 

cidadão;  

o É importante explorar a diferença entre informação, sensibilização e prevenção sobretudo 

visando a consciencialização dos limites de uma intervenção pontual e das mensagens sem 

suporte continuado da relação;  

o Foram valorizadas as intervenções de sensibilização como uma fase inicial do processo 

preventivo mas que é contraproducente se não tiver continuidade numa intervenção consistente; 

o Foi reconhecida a importância da sensibilização como processo de marketing social que prepara 

a pessoa e a comunidade para se envolver em desafios maiores; 

o Foi sublinhada igualmente a importância da informação mas a sua pouca utilidade se não for 

enquadrada em abordagens que promovam que essa informação tenha aplicação imediata; é 

essencial sustentar a informação em factos (dados estatísticos): porque é que eu devo mudar? 

Quais são as implicações nas diferentes áreas da minha vida (rendimento escolar, rendimento 

desportivo, taxa de acidentes e mortes…). E promover a ligação entre a investigação e a 

informação/sensibilização.  

o Considerou-se fundamental que a sensibilização e a informação transmitidas tenham em 

consideração a fase do ciclo de vida em que os seus destinatários se encontram, género e 

contextos de intervenção: é essencial adaptar as mensagens;  

o Foi sugerida a criação de uma síntese de conhecimentos uteis sobre o álcool como documento 

de base para o grupo da informação e sensibilização; o desenvolvimento, por diferentes 

parceiros, a partir da informação base anteriormente referida, de linhas de informação 

diferenciadas (mas partilhadas) em função das áreas em que cada membro desenvolve a sua 

ação; a partilha de lista com nomes e âmbitos de intervenção das associações presentes no 

grupo de encontro para criação de possíveis parcerias para os compromissos; 

o Foi considerado importante pensar também em mensagens a dirigir aos decisores políticos / 

dirigentes – informação, sensibilização para decisores; 

 

5.2. Prevenção / Formação 

o Começou-se por valorizar a riqueza e diversidade de experiências que esta área encerra que 

justificaria o levantamento do trabalho já existente – campanhas e programas – e uma 

síntese/partilha dos recursos disponíveis; 
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o Foi aflorada o papel das Campanhas Preventivas e sugerido o desenvolvimento de abordagens 

transversais, integrando vários parceiros. (ex. se vai trabalhar não beba álcool – Centrais 

sindicais, ACT, ISS, SICAD,…). Nesse sentido emergiu como tema “o desempenho e as 

substâncias” - os múltiplos contextos a que se pode aplicar como esta questão condiciona a 

rentabilidade do indivíduo;  laboral, universitário, desportivo, militar, etc…  

o Foi igualmente sublinhado o perigo de alargamento do domínio e da perda da especificidade dos 

contextos, sendo essencial garantir um compromisso entre uma frente comum e a importância 

de dirigir as mensagens em função das realidades do grupo alvo. 

o Foi referida a necessidade de refletir sobre o papel de figuras referência (figuras públicas, 

jogadores de referencia…) e sobre as mensagens positivas ou negativas que por vezes são 

transmitidas através delas. 

o Foi considerado muito importante que em complemento às campanhas se desenvolvam 

processos de envolvimento de outros profissionais como os técnicos de segurança no trabalho e 

introduzir igualmente a entrevista motivacional como forma de proporcionar uma referenciação 

para situações de ajuda que emerjam dos processos preventivos iniciados. 

o Foi valorizada a estratégia de abordagem através de pares em contextos escolares, 

universitários, recreativos, laborais entre outros como forma de desdobrar a capacidade de 

resposta. Foi destacado que o fator “tempo de intervenção” e “setting de intervenção” são 

essenciais na definição das expectativas sobre os resultados a atingir, indo desde o simples 

aproveitamento de oportunidades que não permitem muito mais do que a passagem de 

informação visando a redução de riscos, a um trabalho mais suportado de desenvolvimento 

pessoal que permite a referenciação para respostas mais estruturadas. 

o Foi ainda explorada a possibilidade de equacionar intervenções dirigidas à família tendo por 

base outros contextos que não os habituais, nomeadamente através das escolas. Nesse sentido 

foi referida a possibilidade que utilizar o Contexto Laboral para esse efeito ou até mesmo o 

Contexto Desportivo.  

o Alargar o âmbito da intervenção preventiva ao impacto causado pelos processos de transição 

como por exemplo a entrada no ensino superior, a entrada no mercado de trabalho, a 

preparação da reforma como fases do ciclo de vida onde se verificam maior incidência de 

problemas ligados ao álcool. 

o Por fim foi equacionada a importância de avaliar a intervenção preventiva sendo solicitada 

moderação e equilíbrio na definição dos mínimos exigíveis e na necessidade de formar as 

entidades para a implementação desses mínimos  

o Formação deve ser mais abrangente e ir para além da aplicação do conhecimento no plano 

interventivo, permitir a aquisição de praticas de planeamento e avaliação que se apliquem a 

outras realidades para além do álcool.  

 

5.3. Tratamento / Reinserção 

o Começou-se por diferenciar as áreas específicas de ação do tratamento e da reinserção. É 

essencial discutir, partilhar e gerar pensamento que possa dar suporte a decisões futuras 

o Pensar a reinserção como processo paralelo ao tratamento e não apenas após o mesmo.  
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o Mais articulação interinstitucional 

o Estudo exaustivo do tipo de respostas existentes. Explorar áreas descuradas. 

o Foi dado grande importância ao diagnóstico social – individual e territorial – visando a 

estruturação de respostas com fio condutor comum mas que respeitem níveis organizacionais 

dispares consoante as realidades regionais.  

o Os compromissos de ação no FNAS poderão ser de processo e não tanto de resultado 

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

pequena escala para virem a ser generalizadas posteriormente. 

o Foi manifestada a preocupação de reduzir/anular a desarticulação de respostas entre o plano 

governamental e o não-governamental sendo valorizada a proximidade/ligação com as 

autarquias que deve ser criada. Foi considerado essencial que os contributos dos vários 

parceiros identifiquem, organizem necessidades ultrapassando uma visão individual de cada 

entidade.  

o Foram exploradas questões ligadas à gestão da informação entre serviços, tendo sido 

considerado essencial uniformizar e desenvolver os recursos informáticos para tal; Nesse 

sentido foi considerado essencial promover em compromisso, espaços de encontro entre 

perguntadores e respondedores em diferentes áreas: saúde, resposta social, justiça, ministério 

público, reinserção social, educação. 

o Foi sublinhada a importância de reequacionar a resposta clínica dada à situações de consumo 

em respostas mais próximas à prevenção indicada nomeadamente em processos de 

desinserção social onde o álcool está presente ainda sem uma dependência instalada.  

o A importância de encontrar respostas de reinserção que se apliquem em aproximação à 

prevenção indicada e que, com base na proximidade de respostas locais (freguesias, 

organizações não governamentais de dimensão local) proporcionem processos de (re)inseração 

precoces 

o Foi ainda considerado fundamental trazer à reflexão conjunta, outros sectores que acrescentem 

consistência ou inovação - nomeadamente o ensino superior – no sentido de Ir para além das 

metas centradas na prevalência e na mortalidade  

 

5.4. Domínio da Oferta / Redução de Riscos 

o Começou por se realçar o enfoque sobre matérias como a acessibilidade e os normativos que 

enquadram o álcool. Foi considerado fundamental a descodificação da mensagem densa dos 

dispostos legais para formatos mais acessíveis ao público em geral. 

o Foi sublinhada a dificuldade de potenciar os dispositivos legais existentes nomeadamente 

quando é possível contornar a lei com recurso a regulamentação camarário. (lei de 79 sobre a 

venda ambulante – desatualizada). Exemplo da venda ambulante em contexto recreativo  

o Ainda no plano normativo foi salientada que também no plano da comunicação comercial de 

promoção do consumo a lei está desatualizada requerendo clarificação e balizamento, 

nomeadamente ao nível das ofertas de oportunidade que promovem o consumo. 



12 

 

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

permitam primeiros esboços para um código de ética em áreas de forte indefinição como por 

exemplo as questões da autorregulação da promoção do consumo ou do desenho de 

regulamento autárquico na venda ambulante. 

o Ainda no plano da oferta e da comunicação foi aflorada a transversalidade da comunicação que 

lhe confere o duplo estatuto de fator de risco (enquanto potenciadora do desejo de consumo) e 

de fator de proteção, enquanto veiculadora de mensagens sobre os riscos inerentes ao consumo 

ou as alternativas ao mesmo. Face a esta realidade resulta essencial desenvolver um trabalho 

de formação para comunicar melhor, trabalho direcionado não apenas aos atores no sector da 

comunicação comercial, mas igualmente a outros agentes educativos que poderão assumir um 

papel clarificador junto aos jovens neste plano. 

o Também na área da formação, foi sublinhada a importância da formação dos inspetores – 

atitude dos mesmos perante o álcool – visando um melhor desempenho na sua função 

fiscalizadora. Do mesmo modo considera-se de grande utilidade que o processo formativo se 

alargue a outros públicos como por exemplo os interventores das equipas de rua, staff de 

profissionais da restauração, entre outros tendo por pano de fundo a estruturação de código de 

ética para o contexto recreativo. 

o Foi explorada a ideia de equacionar um critério de atribuição de uma Marca/Título aos 

estabelecimentos de venda ao público que adotem um código de Redução de Riscos face aos 

Problemas Ligados ao consumo nocivo de álcool  

o Incidindo sobre as intervenções de Redução de Riscos e Minimização de Danos, foi considerado 

importante desenvolver uma reflexão mais aprofundada no sentido da definição das espectativas 

e avaliação do impacto da intervenção de proximidade em função das estratégias adotadas. 

o Neste âmbito foi realçada a Importância de reforçar a capacidade de respostas individuais e de 

grupo em situações de crise quer mediante campanhas a fazer correr em contexto recreativo, 

quer através da capacitação de pares para este efeito. 

o Numa perspetiva mais alargada foi destacada a necessidade das respostas de Redução de 

Riscos no âmbito do serviço social com enfoque à intervenção em espaços com especial 

incidência na ocupação de terceira idade – sensibilização para a acessibilidade a bebidas 

alcoólicas a idosos 

 

5.5. Produção Científica 

o Identificação no grupo de 3 planos de perspetivar a investigação: o académico, o dos 

organismos representantes dos profissionais e o das instituições do terreno; 

o Preocupação dos primeiros em pôr a investigação ao serviço da ação; 

o Preocupação dos segundos com o levantar trabalho produzido e fornecer orientações para uma 

melhor prática; 

o Preocupação dos terceiros na produção de questões que alimentem o trabalho dos primeiros, 

proporcionando o seu terreno como ponto de partida para a investigação; 
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o Foi considerado essencial desenvolver um processo de empoderamento dos membros do Fórum 

para a utilização de determinados recursos (ferramentas) no âmbito da investigação ou da 

avaliação das suas intervenções; 

o Esse processo deverá começar por um levamento das necessidades do terreno para que haja 

resposta de capacitação no âmbito de uma maior compreensão do objeto de intervenção e dos 

resultados da mesma;  

o Foi considerado essencial que as respostas da avaliação dos resultados do último plano 

nacional deveriam servir de ponto de partida para a definição de novas intervenções; 

o Sugeriu-se que possam ser identificadas linhas de estudo que possam beneficiar da colaboração 

de diferentes membros do Fórum. Como exemplo isto mesmo considerou-se que seria 

importante que os representantes dos Conselhos de Reitores ou Coordenadores do Ensino 

Superior possam assumir uma função de mobilização de universidades/núcleos de investigação, 

fazendo desta promoção e articulação de estudos o seu compromisso - desejo de criação de 

uma rede de investigadores que possam dar resposta à implementação de estudos nacionais na 

área do álcool como o ComSumos Académicos posto em prática pelo CNJ/SICAD/ICS(OPJ) 

o Por fim, considerou-se essencial alargar os participantes envolvidos numa leitura científica da 

problemática, devendo ser feito um esforço para envolver sociedades de especialidade e grupos 

profissionais que desenvolvendo importante ação nesta área não têm ainda representação no 

Fórum.  

 

Genericamente todos os grupos manifestaram o desejo de poderem ver repetidos as reuniões podendo 

variar os temas ou as metodologias de dinamização. Foi igualmente sugerido que possa ser enviado um 

pequeno questionário de avaliação dos grupos no qual fosse integrada uma questão sobre potenciais 

futuros desenvolvimentos e interesses de estabelecimento de contacto com membros específicos do 

Fórum visando a potencialização de intervenções.  

 

6. COMPROMISSOS DE PARTICIPAÇÃO 

Em Janeiro de 2014 foi enviado a todos os membros do FNAS um conjunto de documentos que 

compreendiam a Carta de Compromisso Conjunta, o Formulário de submissão de Compromissos de 

Ação e o Guia de Suporte ao preenchimento dos Formulários.  

No decurso dos Grupos de Encontro foram transmitidas orientações para a estruturação dos 

compromissos. 

Foi sugerido o desdobramento do compromisso sempre que intervenção idealizada envolvesse ações de 

vetores diferentes (prevenção, tratamento, informação, etc.), visando deste modo reduzir a confusão na 

definição de grupos alvo ou de indicadores para o compromisso. (“mais compromissos, menos 

confusões”)  
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Foi igualmente fomentado o trabalho em parceria como forma de reforçar o objectivo central do FNAS de 

se constituir como uma rede de interventores direccionando os seus esforços para o atingir de diferentes 

metas do PNRCAD 

Finalmente foi solicitado que fosse dada especial atenção à avaliação da intervenção como forma de 

garantir uma maior credibilidade para este projecto conjunto.  

Os compromissos uma vez elaborados deveriam ser submetidos para aprovação até 15 de março de 

modo a que a comissão executiva os pudesse avaliar até à data do Fórum de 2014 que este ano foi 

agendada para 8 de maio. 

 

6.1. Apoio à Elaboração de Novos Compromissos de Ação 

Ao longo de 2014 foi desenvolvido um processo de suporte técnico por parte do secretário permanente a 

21 entidades membro que solicitaram ajuda na estruturação do seu compromisso, a saber: APED, MDN, 

IPDJ, CM Loures, DGE, ANSR, APEF, ANAFRE, OPP, CNIS, CNJ, CRUP, APBV, ANMP, APAV, SAAP, 

FETO, FPR, CCP, APCV, SPP. Em alguns casos o apoio colocou-se ao nível da interpretação das 

instruções de preenchimento do formulário, decorrendo à distância com suporte informático. Outras 

vezes esse apoio envolveu a reflexão mais aprofundada sobre potenciais linhas de acção passíveis de 

serem postas em prática no decurso do ciclo de vigência do novo Fórum. Tratou-se de reuniões 

presenciais por vezes desdobradas em múltiplas reuniões. Outro apoio envolveu o restabelecimento de 

contactos com a instituição no sentido de clarificar as regras de adesão que presidem ao FNAS, 

nomeadamente a obrigatoriedade de desenvolvimento de um compromisso de ação que concorra para o 

cumprimento das grandes metas do PNRCAD. Todas as reuniões levadas a cabo foram objecto de 

memorando que permitem manter um arquivo do trabalho desenvolvido. 

 

6.2. Procedimentos adotados para a avaliação dos compromissos submetidos 

Para fazer face ao processo de avaliação de compromissos de ação, a comissão executiva começou por 

rever a estratégia adotada no 1º ciclo de funcionamento do FNAS bem como os instrumentos utilizados. 

Foi decidido manter a revisão cega por pares de avaliadores seguida de discussão conjunta dos 

compromissos visando a inclusão de propostas de melhoramento a enviar às entidades proponentes.  

A grelha de avaliação dos compromissos foi igualmente objeto de discussão, ainda que uma parte 

importante dos melhoramentos a introduzir tivesse sido proposta já durante o processo de avaliação e 

apenas concluída após o mesmo.  

Foram submetidos em 2014, 74 compromissos de ação por 52 entidades diferentes. Destes apenas 2 

deram entrada após o Fórum de 8 de maio. 
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Cada avaliador teve a seu cargo entre 11 e 16 compromissos. Foram agendadas 4 reuniões 

extraordinárias visando a conclusão atempada deste procedimento. Os procedimentos definidos 

revelaram-se muito desadequados face à dimensão do número de compromissos recebidos tendo sido 

necessário introduzir alterações à combinação prévia. A discussão conjunta dos compromissos passou a 

assumir um caracter breve de simples partilha de sugestões que cada par de avaliadores, em conjunto 

com o secretário permanente decidiram incluir nos formulários avaliados.  

Todos os compromissos recebidos até ao Fórum foram avaliados e comentados tendo disso devolvidos 

pelo secretário permanente às entidades que os submeteram. Foi-lhes solicitada o reenvio de uma 

versão corrigida com a revisão dos comentários considerados pelas entidades como pertinentes e 

aplicáveis. As versões finais dos compromissos, à medida que foram sendo recebidas, foram por sua vez 

publicitadas no Diretório do Álcool. 

O enorme desgaste em que resultou todo este procedimento avaliativo teve como fruto a revisão do 

processo de análise dos compromissos resultando na proposta de alteração ao regulamento que rege o 

FNAS, flexibilizando os timings de submissão e criação dos Encontros de Monitorização e Partilha de 

Boas Práticas, como espaços de discussão pública de novas propostas e acompanhamento dos 

projectos em curso. 

6.3. Caracterização dos Novos Compromissos de Ação 

Caracterizando os compromissos recebidos é possível verificar que em proporção, os Operadores da 

Industria do Comercio e os Sindicatos são os grupos de instituições nos quais se verificou uma maior 

taxa de cumprimento com o compromisso assumido de submissão de linhas de ação. Por oposição as 

entidades públicas e privadas são as que apresentam menor taxa de cumprimento, seguido do grupo 

das sociedades científicas e grupos profissionais. 

 

Entidades que 
submeteram 

compromissos 

Entidades 
em falta 

% 
Compromissos 

Submetidos 

Administração Pública (21) 16 5* 80% 28 

Autarquias (4) 2 2 50% 2 

Entidades públicas e privadas (6) 1 5 17% 1 

Instituições do Ensino Superior (5) 3 2 66% 7 

Sociedades Científicas e Ordens 
Profissionais (9) 

4 5 44% 5 

Operadores da Indústria e do 
Comércio (11) 

11 - 100% 16 

Entidades do setor social, ONG e 
IPSS (16) 

12 4 75% 13 

Sindicatos (2) 2 - 100% 2 

TOTAL 51 22  74 

* as entidades da administração pública não têm obrigatoriedade de o fazer ao abrigo do disposto dos regulamentos que regem o 
FNAS 
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Estes dados podem traduzir por um lado a maior facilidade de entidades com elevado grau de 

profissionalismo para estruturar propostas de intervenção (Operadores da Industria e do Comercio), bem 

como entidades cuja área de intervenção incide sobre a problemática a abordar. Já entidades com maior 

grau de participação voluntária ou cuja área de intervenção não se centra sobre esta problemática têm 

maiores dificuldades em se mobilizar para a concretização de uma proposta de ação. 

 

Analisando os compromissos em termos de atividades previstas pode-se constatar que os 74 

compromissos se constituem em 242 atividades entre as quais predominam ações de sensibilização 

destinadas a aumentar a consciência sobre a problemática, bem como processos de formação que 

capacitem os técnicos para uma melhor intervenção. Por oposição as respostas de tratamento ou de 

fiscalização assumem uma menor expressão entre os compromissos submetidos, facto facilmente 

compreensível dada a especificidade deste tipo de atividade. 

Os profissionais são o grupo mais escolhido para 

alvo das atividades, sendo abrangido por cerca 

de 43% dos compromissos submetidos. Os 

adolescentes são o terceiro grupo mais focado 

pelos compromissos seguido dos jovens adultos, 

população que vai ao encontro do enfoque 

definido pelas metas do PNRCAD. De destacar a 

percentagem significativa (25%) de 

compromissos direcionados aos trabalhadores 

no âmbito das suas atividades laborais. 

Negativamente deverá ser sublinhado o escasso 

número de compromissos que tomam as 
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mulheres grávidas como alvo da sua intervenção 

A reflexão sobre esta realidade é coerente com o quadro anterior reforçando a ideia de que a 

capacitação dos profissionais assume um grande destaque nas opções das entidades, sendo que a 

abordagem aos adolescentes e aos jovens adultos parece fazer-se sobretudo através de processos de 

sensibilização, mais do que através de intervenções continuadas, aspeto menos positivo desta leitura. 

 

Em termos de contextos de intervenção verifica-se que 32% dos compromissos incidem sobre o contexto 

escolar, que atinge os 45% quando associamos o contexto universitário e o escolar, para um contexto 

educativo mais alargado. 

Simultaneamente é importante destacar o lugar assumido pelo Contexto Laboral enquanto âmbito no 

qual a intervenção se desenvolve. Naturalmente este destaque resulta não apenas das atividades 

direcionadas aos trabalhadores mas igualmente aos processos formativos que se desenvolvem junto aos 

profissionais nos seus contextos de trabalho. A leitura do gráfico salienta positivamente as abordagens 

direcionadas à produção de normativos ou linhas orientadoras que se enquadram no âmbito das 

intervenções ambientais e o ainda escasso investimento no contexto desportivo. As intervenções 

desenvolvidas em contexto comercial situam-se num plano médio por comparação com os restantes 

contextos, o que sugere um bom equilíbrio entre a sensibilização e capacitação dos indivíduos para a 

gestão dos riscos associados ao consumo, com a sensibilidade do sector comercial para uma atitude 

responsável ao nível dos serviços prestados. Finalmente, gostaríamos de sublinhar a presença 

equilibrada de abordagens centradas nas novas tecnologias, que incluem a transmissão de informação 

dirigida ao consumidor através da internet como estratégia para a persecução dos seus objetivos. 

A grande maioria dos compromissos assume um âmbito nacional (85%) ainda que alguns tenham uma 

incidência regional (7%) ou local (7%). Apenas um compromisso assume um âmbito internacional. 
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No que diz respeito ao trabalho de parceria que foi muito reforçado durante os trabalhos dos Grupos de 

Encontro, verifica-se que 21 dos 74 compromissos envolvem trabalho em parceria, envolvendo 35 

entidades, das quais 10 são externas ao FNAS. Consideramos este um sinal muito positivo de 

sensibilidade das entidades aos valores e incentivos promovidos pelo Fórum. 

Em termos de avaliação, outros dos pontos muito reforçado durante a fase prévia à submissão, 53% dos 

compromissos submetidos preveem avaliação de processo, de resultados ou ambas. Este número sendo 

significativo por ultrapassar o número médio dos compromissos, fica ainda aquém do desejado, 

assumindo-se como uma área na qual o FNAS deverá investir no sentido de capacitar as entidades para 

uma mais ágil utilização desta ferramenta de promoção de eficácia e credibilidade da intervenção. 

Para terminar a caracterização dos compromissos gostaríamos de salientar que mais de metade dos 

compromissos (54%) prevê a produção de legados que variam desde Vídeos / Filmes (4), Jogos (2), 

Folhetos Originais / Informação Escrita (4), Relatórios (12), Levantamentos (3), Documentos 

Orientadores (7), Artigos científicos (5), Manuais (4), Programas de Formação / eGBP (3) e Ferramentas 

de Avaliação / Investigação (3) 

 

7. REUNIÃO DO FÓRUM 

O Fórum Nacional Álcool e Saúde reuniu a 8 de maio nas instalações do Palácio dos Marqueses da 

Praia e Monforte em Loures. Os trabalhos contaram com a presença de 62 pessoas em representação 

de 42 entidades.  

O programa de trabalho compreendeu uma reflexão comparativa e integrada entre e Realidade Nacional 

e a Internacional no que diz respeito às estratégias definidas para fazer face aos problemas ligados ao 

álcool. Assim foi feita a apresentação do Plano Nacional de Saúde 2012-2016, do Plano Nacional para a 

Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 e da Rede de Referenciação 

tendo por oradores do Dr. Manuel Cardoso e a Dr.ª Graça Vilar ambos do SICAD. Seguiu-se uma 

reflexão em torno de uma nova Estratégia Europeia e a apresentação de projetos internacionais em 

curso ligados ao álcool nomeadamente a Joint Action Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) e os 

projetos Brief Interventions in the Treatment of Alcohol Use Disorders in Relevant Settings (BISTAIRS), 

Optimizing Delivery of Health Care Interventions (ODHIN) e o European Workplace and Alcohol (EWA)  

Na segunda metade do programa foi feita uma exploração da Realidade do Fórum Nacional Álcool e 

Saúde, mesa no âmbito da qual foram apresentadas as experiências dos Grupos de Encontro e do 

processo avaliação dos compromissos submetidos pelos membros. Estas intervenções foram 

concretizadas pelo Dr. Jorge Barroso Dias (SPMT) e pela Dr.ª Teresa Barroso (OE). Seguiu-se a 

apresentação de um conjunto de recomendações para o desenvolvimento dos compromissos 
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concretizada pelo secretário permanente do Fórum, Dr. Raul Melo (SICAD) e encerrou com a 

apresentação da área dos Membros no Diretório do Álcool   

 

8. LINHAS DE AÇÃO PARA O FUTURO 

 

Resultante da experiência adquirida ao longo dos 4 anos de existência o FNAS deverá num futuro 

próximo dedicar alguma atenção a algumas das seguintes áreas: 

1. A maior capacidade dos membros para estruturar os seus compromissos  

2. Maior facilidade para dominar os processos básicos de avaliação 

3. Maior flexibilidade de calendário na submissão dos compromissos 

4. Implementação de processos regulares de monitorização dos compromissos em curso 

5. Implementação de avaliação externa ao trabalho desenvolvido pelo FNAS à semelhança da 

prática do Fórum Europeu 

6. Maior suporte técnico às entidades que sintam dificuldades na estruturação e implementação 

dos seus compromissos 

7. Maior rigor de intervenção junto às entidades que, não submetendo os seus compromissos 

dentro do estipulado na Carta de Compromisso Coletivo, se mantenham em incumprimento 

prolongado. 

8. Maior investimento do sector científico-profissional como garante de uma constante atualização 

do debate sobre o impacto do álcool na sociedade portuguesa.   

9. Mais tempo de partilha de experiências e debate de ideias  

10. Maior aproveitamento do Diretório do Álcool no sentido da partilha de recursos entre membros, 

divulgação de iniciativas e reforço  

 

Naturalmente nem todas estas linhas são exequíveis no imediato, nem todas são suficientemente claras 

e bem definidas, mas o caminho é feito de pequenos desafios e as áreas acima elencadas deverão 

servir de ponto de partida para as mudanças que se pretendem na continuidade. 

 

 

Lisboa, 30 de Dezembro de 2014 


