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Decorreu no dia 11 de abril, no Palácio Marqueses da Praia e Monfor-
te, em Loures, a reunião ordinária do Fórum Nacional Álcool e Saúde 
(FNAS). Ao longo do dia, foram debatidos temas como o “Álcool na Estra-
da”, tendo sido feito ainda um ponto da situação do FNAS e do consumo 
de álcool em Portugal e na Europa. De destacar a participação da Secre-
tária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, num evento que contou ainda 
com as participações, na sessão de abertura, de João Goulão, Diretor-Ge-
ral do SICAD, Manuel Cardoso, Secretário-Geral do FNAS e de Bernardino 
Soares, Presidente da Câmara Municipal de Loures, anfitriã habitual do 
Fórum.

Seguidamente, Paulo Nunes Abreu apresentou “Arquitetar a Colabo-
ração”, uma dinâmica de grupo que visou potenciar melhores formas de 
trabalho em rede. O evento serviu ainda para distinguir algumas das ins-
tituições presentes com os prémios ANEM/CONFAP/SICAD.

O Fórum Nacional Álcool e Saúde é uma plataforma em que um con-
junto alargado de entidades (da oferta e da procura) aderem a uma carta 
de compromisso, que concorre para um agregado de objetivos com base 
nas metas do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Adi-
tivos e Dependências, designadamente nas que dizem respeito ao álcool.

Dependências esteve presente no Fórum e entrevistou alguns dos 
membros presentes…

Raquel Duarte,  
Secretária de Estado da Saúde

Os indicadores hoje apresentados, relativos ao consumo de 
álcool em Portugal, revelam-se preocupantes…

Raquel Duarte (RD): Sim, são valores preocupantes… A morte asso-
ciada ao álcool, quer direta, quer indirecta, é extremamente preocupante. 
Precisamos de trabalhar esta problemática, o uso nocivo do álcool ainda 
é considerado aceitável pela população e é preciso, claramente, trabalhar 
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em todas as suas vertentes, desde a educação à população em todas as 
faixas etárias. Não são apenas os indivíduos mais jovens mas igualmen-
te os mais velhos as vítimas deste consumo nocivo.

Verifica-se o crescimento dos consumos em alguns segmen-
tos populacionais… Em que medida será necessária a implemen-
tação de estratégias diferenciadas e mais dirigidas, nomeada-
mente na prevenção?

RD: Há-de haver estratégias dirigidas às várias populações. Quere-
mos que as estratégias funcionem e, obviamente, têm que ser dirigidas à 
população alvo, portanto, teremos que trabalhar com as populações 
mais jovens, com as populações mais velhas, e esta estratégia terá que 
ser definida em todas as suas vertentes.

Há um falhanço da prevenção nos últimos anos?
RD: Há uma noção mais adequada de que é preciso fazer algu-

ma coisa.

Nunca houve tanta informação como hoje… No entanto, a po-
pulação parece não fazer uma análise crítica dessa informação…

RD: Temos que trabalhar melhor…

Talvez ajudasse um SICAD mais forte e com competências 
que já teve e deixou de ter por decisão política…

RD: É preciso trabalharmos todos em conjunto.

Para quando novidades relativamente ao futuro do SICAD?
RD: Assim que as tivermos, terão essa informação, sendo certo que 

o SICAD será o primeiro a saber.

Manuel Cardoso,  
Secretário Geral do FNAS

Foram conhecidos novos indicadores sobre os consumos de 
álcool em Portugal que parecem preocupantes… O que destaca-
ria nestes números?

Manuel Cardoso (MC): O que tenho vindo a destacar nos últimos 
tempos tem a ver com o inquérito à população geral, por um lado, que 
nos dá um aumento do consumo nas mulheres e um aumento do consu-
mo, por grupos etários, nos mais velhos. Falamos em padrões de consu-
mo nocivo: binge e embriaguez. Quando falamos em consequências, em 
termos de morbilidade há um aumento significativo nas estimativas de 
dependência, usando o Audit, quer nos mais novos, quer nos mais ve-
lhos. Apesar de parecer que os padrões de consumo nos mais novos não 
aumentaram em termos percentuais, em termos de estimativa de depen-
dência houve um aumento, o que é significativo e tem que ser tomado em 
linha de conta.

Parece significar que quem bebia bebe mais…
MC: Parece significar que quem bebia bebe mais e, portanto, o risco 

de dependência também aumenta. Mas temos outros dados muito rele-
vantes e graves: por um lado, o número de mortos relacionados direta-
mente com álcool ou atribuídas ao álcool tem sido, nos últimos anos, re-
lativamente estável, mas para subir e não para descer. Se compararmos 
2017 com a realidade de há meia dúzia de anos atrás, houve um aumento 
de 200 óbitos, num universo de 2300 casos. Depois, o número de mortes 
por intoxicação alcoólica mantém-se mais ou menos estável - 45 em 
2016 e 44 em 2017 - mas, ainda assim, é uma barbaridade. E a outra nota 
em relação a esse valor indica-nos que a maior parte dessas intoxica-
ções alcoólicas verificam-se em gente crescida, acima dos 50 anos. Em 
relação à mortalidade rodoviária, em 2017, morreram 170 pessoas com 
taxa de alcoolémia acima de 0,5 mas, desses 170, 113 tinham mais de 
1,2! E também esta mortalidade acontece em gente mais velha… A violên-
cia doméstica mantém-se estável, o que significa também que as coisas 
não melhoram em termos de criminalidade e diria que, face a dados e va-
lores tão graves, temos realmente que pensar o que andamos a fazer. Es-
tes aumentos sucessivos das mortes na estrada ao longo dos últimos 
três anos é passível de ser invertido.

Estamos a sensivelmente seis meses das eleições legislati-
vas, o que nos leva a desconfiar que sejam implementadas no 
curto prazo alterações como as que a OMS preconiza, como a di-
minuição da acessibilidade do álcool ou a adopção de uma políti-
ca de preços mais desencorajadora do consumo…

MC: Concordo consigo… O tempo é curto e, mesmo a própria Assem-
bleia da República, o legislador, fecha dentro de três meses. Mas não pode-
mos deixar-nos gerir absolutamente pelos ciclos. Algumas das questões do 
PENSE 2020 (a estratégia de prevenção rodoviária), por exemplo, estão ain-
da em aberto e a tentar ser implementadas, tendo que ser trabalhadas mes-
mo antes de irem ao legislador, se é que precisam de legislação e não estão 
já previstas. Provavelmente, a do alcohol lock precisa de ser revista, a ques-
tão das medições e fiscalizações de substâncias psicoativas está também a 
ser revista, mas aí é preciso que o trabalho seja feito para se apresentar à tu-
tela no momento oportuno. Em relação às políticas de preço, depende do 
que pretendamos fazer. Creio que é oportuno actualizarmos as taxas IABA, 
nomeadamente tendo em atenção o não aumento no ano anterior e a atuali-
zação, no mínimo, à taxa da inflação e penso que isso é perfeitamente fazí-
vel num processo normal de preparação do Orçamento de Estado. Não será 
uma abordagem no âmbito do que considero que devia ser uma política de 
preços, que devia ir mais além do que está hoje no IABA. A mensagem que 
temos que passar é que existem vários aspetos que têm que ser trabalha-
dos de uma maneira mais aprofundada. Uma tem a ver com as questões da 
oferta, quer a acessibilidade, quer a disponibilidade, quer o marketing e outra 
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tem a ver com as intervenções na área da procura, a prevenção, a oferta de 
resposta não só para aqueles que sabem que precisam de ajuda, mas igual-
mente para os que nem sabem ainda que precisam; os condutores que apre-
sentam taxas de alcoolémia acima da lei, em particular as taxas crime, têm 
que ser abordadas de uma maneira mais eficaz. Por outro lado a incerteza 
na reorganização dos serviços não ajuda… Passaram-se três anos e não há 
uma direção do plano que possa ser interventiva…

O facto de os estudos indicarem populações específicas em 
que o crescimento do consumo nocivo é mais notório, nomeada-
mente as populações mais velhas e as mulheres, espera-se a 
adopção de estratégias e comunicações mais dirigidas…

MC: Temos que trabalhar isso verdadeiramente. Discutimos muito 
as questões de género e teremos provavelmente que preparar algumas 
mensagens dirigidas. Nós trabalhamos muito pouco por campanhas uni-
versais e, ainda que com um projeto de prevenção universal, temos o Eu 
e os Outros e os programas dirigidos, trabalhados em termos de concei-
to, que aprofundam as discussões. Não precisamos propriamente de ter 
uma linguagem muito diferente porque, se quisermos usar o Dia da Defe-
sa Nacional e o Eu e os Outros, temos seguramente turmas com equilí-
brio de género…

No caso dos mais velhos, em que medida poderá relacionar-
-se o aumento com um certo desafogo financeiro entretanto sur-
gido?

MC: Absolutamente! E com o facto de “estarmos em festa”. Creio 
que entrámos em euforia. Conduzimos euforicamente, trabalhamos eu-
foricamente, competimos euforicamente, jogamos euforicamente, bebe-
mos euforicamente… Temos que desconstruir uma ideia pré-concebida, 
para além da tolerância enorme que temos, de que quem faz asneira são 
os mais novos e os outros. Nunca olhamos para estas questões como 
um problema nosso e, muitas vezes, não percebemos que estamos a co-
meter erros. A questão da intervenção breve, do diagnóstico precoce, da 
abordagem nomeadamente nos cuidados de saúde primários ou noutros, 
só de perguntar qual é o registo de consumo do utente, é extremamente 
importante…

Paulo Guerra,  
Juiz desembargador CEJ

Que importância assume a ação de formação no âmbito da 
justiça e álcool que o Centro de Estudos Judiciários está a orga-
nizar?

Paulo Guerra (PG): O objetivo da nossa formação, numa feliz 
parceria com o SICAD, é aumentar a sensibilidade e o conhecimento 
dos recursos disponíveis por parte dos juízes e dos magistrados do 
Ministério Público de Portugal, no que respeita aos problemas ligados 
ao álcool, bem como sinalizar as suas implicações legais e sociológi-

cas, tendo em conta os contextos e o ciclo de vida dos indivíduos. A 
ideia é construir um programa de formação para futuros magistrados, 
exatamente em tudo o que liga o álcool à justiça e não só. Temos inci-
dências do foro criminal, do foro civil, do foro laboral e do foro da famí-
lia e das crianças. Sabemos que, muitas vezes, a situação do sujeito 
alcoolizado tanto serve para agravar como para atenuar os seus com-
portamentos. Quantos dizem que não são eles que agridem, mas an-
tes o álcool que em si os condiciona! Estamos a falar de vontades res-
ponsáveis, aqui e ali influenciadas por um elemento exterior – e aí a 
justiça tem de agir com vista à dissuasão dos comportamentos futu-
ros similares….

Fala-se muito na cultura do álcool e isso ajuda a justificar 
muitos comportamentos… mas a condução sob o efeito do álcool 
será um aspeto cultural ou de cidadania?

PG: Os dois vetores estão ligados. A falta de cidadania é um proble-
ma cultural. O facto de exigirmos que todas as pessoas sejam sujeitos 
de uma cidadania ativa tem de ter aqui muita mais voz. Estamos a falar 
de mortes e de consequências gravíssimas para a saúde, para o corpo, 
para o cérebro e para o espírito das pessoas; estas tornam-se diferentes, 
agem de outro modo…. Aqui tem de haver, sem hesitar, uma política de to-
lerância zero. Não direi que vamos diabolizar o consumo mas antes 
apostar na moderação, como em tudo – esse é o caminho pois sabemos 
que o excesso, em camadas etárias que não o sabem gerir, como as 
crianças e jovens, é absolutamente fatídico.

Tivemos aqui um enriquecedor debate em termos da aplica-
ção da lei e da justiça nestes casos, que não parece ser tão pesa-
da como muitos advogam que deveria ser… O que será mais im-
portante no meio de tudo isto?

PG: Falou-se que uma contra-ordenação por condução por álcool é 
punida mais gravemente que um crime por condução em estado de em-
briaguez, em termos de período de inibição/proibição de conduzir. As coi-
mas também, por vezes, são mais elevadas que as multas aplicadas em 
tribunal. O crime compensa? Não pode compensar… É uma pista para re-
flexão, que levo aliás para a formação no CEJ, para os futuros magistra-
dos deste país… Mas também convém reconhecer que, muitas vezes, as 
pessoas são condenadas em penas de prisão suspensas nas suas exe-
cuções, o que não deixa de ser uma pena de prisão (não sendo, como 
muitos entendem, uma absolvição). São tudo desafios para a Justiça 
tentar ser mais ativa e atuante na linha da dissuasão dos comportamen-
tos etílicos lesivos.


