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Entrevista com Manuel Cardoso, Secretário-Geral do FNAS:

“Todos trabalhamos no mesmo sentido e 
conseguimos ir fazendo, passo a passo”

Manuel Cardoso
Foi hoje formalmente consagrado Secre-
tário-Geral do FNAS, muito embora, na 
prática, já exercesse as funções ineren-
tes a esse mesmo cargo, que não existia 
até ao momento…
Manuel Cardoso (MC) – Sim, mas também 

é verdade que não fazia ideia de que isto ia 
acontecer… Honestamente, desde a criação do 
Fórum que, como sabem, foi desenhado pela di-
reção mas puxado por mim, copiando o exem-
plo europeu à data e entendo que conseguimos 
potenciar um desenvolvimento interessante. 
Mas nunca pugnei por cargos, muito menos 
como este, que não tem remuneração. O que 
realmente me move é o que temos que fazer e o 
que vamos fazendo. De qualquer modo, devo 
admitir que me honra esta opção…

Mas a criação do cargo parece fazer sen-
tido… Falou-se aqui no exemplo das re-
uniões interministeriais em que a repre-
sentação do Fórum se teria que fazer 
através do Presidente do SICAD e Coor-
denador Nacional do Combate à Droga 
quando o Dr. Manuel Cardoso é que tem 
assumido, na prática, a coordenação do 
FNAS…

MC – Sim, faz todo o sentido… Aliás, o Dr. 
João Goulão fez referência à Comissão Técnica 
do Conselho Interministerial: a lei determina que 
é o Coordenador Nacional que deve estar pre-
sente, não havendo lugar a substituição. A pro-
posta que fizemos ao Governo em 2016 previa 
que eu pudesse substitui-lo, o que já sucedeu 
nalguns momentos, inclusive na apresentação 
na Assembleia da República, em que o Dr. João 
Goulão não podia estar presente e, realmente, a 
situação tornava-se incómoda quando tinha que 
me dirigir aos membros do Fórum em nome do 
Presidente, porque não me permitia comunicar 
de uma maneira perfeitamente ajustada à fun-
ção que, apesar de tudo, tenho vindo a desem-
penhar ao longo destes dez anos… 

E que avaliação faz destes dez anos de 
FNAS?
MC – Se recordarmos a discussão que temos 

vindo sistematicamente a fazer, constatamos que 
conseguimos manter alguma controvérsia, como 
tivemos no primeiro dia, ainda que tivéssemos 
conseguido controlar animosidades e alguma 
agressividade, passando a trabalhar relativamen-
te bem… Tivemos momentos mais difíceis quan-
do aprovámos o primeiro Plano Nacional para a 
Redução dos Problemas Ligados ao Álcool mas 
acho que todos nos viemos ajustando, sem nos 
acomodarmos, ao pensamento do outro. E conse-
guimos ir fazendo passo a passo, aproximar-nos 
passo a passo… Se olharmos hoje para o cumpri-
mento deste plano nacional e plano de ação e das 
metas atingidas, nomeadamente junto dos mais 
novos, tem muito a ver, na minha perspetiva, com 
o sermos capazes de trabalhar em conjunto. Uns 
deram mais, outros menos mas todos trabalhá-
mos no mesmo sentido.

O grande objetivo de uma organização 
como o FNAS prende-se com a promo-
ção da saúde pública e, porque se fala de 
álcool, a redução dos efeitos nocivos do 
consumo. Tivemos alguns indicadores 
positivos, nomeadamente o retardar da 
idade de início, mas também outros ex-
tremamente preocupantes, como o con-

sumo entre as mulheres… Haverá, a esse 
nível, trabalho já feito ou ainda muito a 
fazer?
MC – Nós temos muito para melhorar. 

Quando me confrontam com o Fórum, em ter-
mos internacionais, em que não é fácil dizer que 
nos sentamos à mesma mesa e discutimos em 
conjunto, passo a passo mas seguramente em 
vez de lutarmos, realço que tivemos ganhos sig-
nificativos. Mas também tivemos coisas que não 
conseguimos e precisamos de fazer, nomeada-
mente a rede de referenciação. Para mim, este 
Fórum, mais do que tudo, quando sentamos à 
mesma mesa, não só as componentes de ope-
radores, indústria, retalhistas ou o marketing 
mas igualmente ONG e todos os parceiros da 
Administração Pública, independentemente das 
suas áreas de missão, é uma construção de di-
nâmicas e assunção de objetivos.

Nesse sentido, e tendo essa representa-
tividade assegurada aquando da criação 
do FNAS e reforçada ao longo dos anos, 
será legítimo pensar-se que este será o 
“braço armado” da estratégia nacional?
MC – Para a componente álcool, é muito… 

Se me permitir completar a ideia anterior, quase 
lhe responderia positivamente nessa perspetiva 
porque o que tentamos fazer aqui é conseguir 
que a Administração Pública esteja junta, traba-
lhando no mesmo sentido e, depois, a socieda-
de civil, nomeadamente as universidades, as 
sociedades científicas, as ordens profissionais, 
os programas da DGS, os municípios, as fre-
guesias, os sindicatos e as IPSS, cuja Confede-
ração que aqui se encontra representada tem 
por trás mais de 5 mil associações. Ora, se eu 
conseguir passar a mensagem, a cada uma 
dessas associações, que o consumo nocivo de 
álcool é um problema que merece a sua aten-
ção, então, a dispersão dessa mensagem será 
de uma força tremenda. Em suma, estamos a 
construir uma outra cultura do comportamento. 
E se conseguirmos passar isso para a prática 
de cada um de nós no dia-a-dia, se conseguir-
mos fazer que, quer homens, quer mulheres te-
nham consciência de que uma coisa é beber es-
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poradicamente e outra é ter um consumo siste-
mático e de risco e que pensem, de cada vez 
que pegam num copo ou no carro, creio que es-
taremos perante uma excelente oportunidade.

Um dos fatores habitualmente associa-
dos ao sucesso do modelo português 
nas ilícitas tem a ver com a forma har-
moniosa como as políticas de redução 
da procura e de redução da oferta foram 
desenvolvidas. Aqui, falar-se em redu-
ção da oferta, nomeadamente através de 
estratégias como o preço, ainda fere al-
gumas susceptibilidades e interesses… 
E já não foi fácil aumentar a idade legal 
para início de consumo…
MC – Isso é natural… Mas vamos caminhan-

do… Da parte da indústria e dos operadores, isto 
tem um pouco um significado de redução de danos 
e confesso que se estivesse do lado deles diria que 
é preferível ir devagar, conseguindo sustentar algum 
equilíbrio, do que permitir que venham agora de “ar-
madura e espada” cortar a direito, proibir e aumentar 
taxas… A auto-regulação funciona em Portugal e 
eles trabalham, na minha perspetiva, muito bem e se 
tivermos a maior parte das medidas a serem assu-
midas pela auto-regulação, serão seguramente 
cumpridas. Por outro lado, a maior parte dos opera-
dores que estão connosco são profissionais cons-
cientes da problemática. Recorrendo a uma analo-
gia, diria que o construtor de automóveis também 
sabe que o seu produto mata gente e que é preciso 
ter um condutor ao volante que saiba usar a máqui-
na mas isso não invalida que o construtor construa 
cada vez com mais segurança. Aqui, os operadores 
também estão nessa linha. É evidente que querem 
vender mas, se puderem manter os consumidores 
muitíssimos mais anos a consumir, tanto melhor 
para eles. Aquilo que aprendemos das ilícitas, em 
que conseguimos um equilíbrio entre a procura e a 
oferta, sendo que na oferta não controlávamos, aqui 
conseguimos identificar medidas que afetam a oferta 
e a procura, nomeadamente através do preço. Exis-
tem medidas e instrumentos perfeitamente identifi-
cadas, nomeadamente pela OMS que as classifica 
como efetivas. Convém no entanto realçar que, en-
tre estas várias medidas que podem ser aplicadas, 

os estudos são normalmente feitos para uma inter-
venção específica. E não precisamos de ser drásti-
cos. Devemos ser coerentes, persistentes e consis-
tentes com as medidas que vamos tomando… de-
vagar chegaremos lá. A título de exemplo, se au-
mentarmos hoje o preço das bebidas alcoólicas, 
amanhã e durante o próximo ano teremos certamen-
te uma descida dos consumos. A crise trouxe algu-
ma redução dos consumos porque os portugueses 
de bom senso, à falta de dinheiro para comprar co-
mida, não vão comprar álcool… Mas essa efectivi-
dade para o primeiro e segundo ano dilui-se ao ter-
ceiro porque, ou o rendimento melhora ou a pessoa 
readapta a sua maneira de despender o dinheiro. 
Portanto, tem que haver um equilíbrio permanente. 
O preço mínimo por unidade (10 gr. de álcool) só 
será efetivo se todos os anos for adequado e manti-
do, sob pena de perder impacto. Agora, está mais do 
que demonstrado que o acesso a este tipo de produ-
to é afetado por parte de quem tem menos capacida-
de aquisitiva, como os jovens, ou de quem consome 
mais, que tem que despender mais, se o preço subir.

Houve uma altura da história do comba-
te às dependências das ilícitas marca-
da por uma diabolização da substância, 
que acabou por vitimar o consumidor… 
Passados alguns anos, constatou-se que 
não se deveria eleger a centralidade na 
substância mas antes no cidadão, sur-
gindo em Portugal respostas integradas 
e outras estratégias mais humanistas e 
baseadas em saúde decorrentes dessa 
perspetiva… Não correremos aqui o ris-
co de estarmos demasiado centrados na 

substância álcool, esquecendo outras 
ações como a prevenção ou a educação?
MC – Muitas discussões acabam por ir por 

aí… Tivemos aqui um operador que dizia que va-
mos a caminhar naquilo que nos une e não pro-
priamente naquilo que nos separa. Enquanto Se-
cretário-Geral do Fórum, diria que, da nossa parte, 
não corremos esse risco de que fala porque é nes-
se equilíbrio que temos vindo a caminhar. Repare 
que as várias medidas, mesmo do plano operacio-
nal, incluem as pessoas com problemas ligados 
ao álcool. Portanto, o cidadão é fundamental. 
Quando digo que o Fórum precisa de mudar cultu-
ra, estou a dirigir-me às pessoas e não propria-
mente à substância. Se tivéssemos que pensar na 
substância, estaríamos claramente a diabolizar o 
álcool, que é uma substância cancerígena decla-
rada pela OMS como nível 1 e não conseguimos 
encontrar um valor mínimo que possa ser bebido 
que não represente risco de ligação ao cancro. E 
se olharmos apenas para isso, abolimos muitas 
substâncias das nossas relações diárias porque 
são cancerígenas.

Mas a verdade é que o investimento na-
cional em prevenção baixou…
MC – Essa é mais complicada… Não diria 

que o investimento baixou…

Os recursos não são os mesmos…
MC – É verdade. Os recursos não são os 

mesmos…

É diferente ter um SICAD ou um IDT…
MC – Sim, é diferente ter um SICAD ou um 

IDT, ter um momento de crise em que delapidá-
mos quase completamente os nossos recursos, 
os do SICAD então estão quase pelas “horas da 
amargura”… Por outro lado, desviámos alguma 
intervenção para o Dia da Defesa Nacional, 
onde alocámos muitos recursos e veremos se 
conseguiremos ganhos a esse nível. Também 
falamos da Escola Segura, das ONG mas, na 
verdade, há uma redução da intervenção pre-
ventiva que é significativa. Não temos dúvidas 
em relação a isso.

Ainda assim, é possível prever-se um fu-
turo risonho?
MC – Eu sou um homem que, estando na 

área do álcool, olha sempre para a garrafa meio 
cheia… Na vida, vejo as coisas boas que esta me 
dá. As menos boas só me ajudam a reconhecer as 
boas e, aqui, entendo que o futuro há-de ser riso-
nho e muito melhor do que o presente.


