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Evento realizado pela Vinhos de Portugal revela sucessos ímpares do setor:

Num Fórum Anual de Vinhos 
também se falou sobre saúde…

O Convento São Francisco, em Coimbra, acolheu a realização do Fó-
rum Anual Vinhos de Portugal 2018, evento que dedicou uma mesa 
subordinada ao tema Vinho e Saúde. Em representação do SICAD, 
Manuel Cardoso apresentou uma preleção que exigia algum pragma-
tismo face ao público presente, constituído por agentes da indústria, 
comércio e promoção do setor, tendo apelado à tomada de consciên-
cia relativamente à proteção da saúde pública e à redução do risco no 
meio dos interesses económicos…
Dependências esteve presente no evento e entrevistou Manuel Car-
doso…

Manuel Cardoso, Subdiretor geral do SICAD

Estamos num evento que visa, acima de tudo, promover os vi-
nhos portugueses… Parece algo ousado misturar aqui saúde…
É no mínimo um desafio… Na verdade, quando ouvimos as apresenta-
ções que fazem e a celebração do sucesso, quanto à promoção dos vi-
nhos em termos internacionais, dos mercados onde pretendem vender 
mais ou da própria situação em termos nacionais e dos respectivos pla-
nos de marketing, é evidente que estão a celebrar o sucesso… Cabe-nos 
tentar sensibilizá-los para que, sempre que naturalmente se preocupam 
com o sucesso e fazem promoções, não percam de vista o risco que o 
uso nocivo do álcool – e o vinho é uma bebida com um teor alcoólico sig-
nificativo – tenham o cuidado de pensar que o uso nocivo existe, que 
esta bebida, como todas as bebidas alcoólicas, pode causar dependên-
cia e contribui para o aparecimento ou desenvolvimento de várias patolo-
gias, incluindo vários tipo de cancro. Portanto, o meu desafio é conseguir 
sensibilizá-los para que, de cada vez que trabalham, tenham em conta 
que têm que passar a mensagem não apenas da moderação mas igual-
mente da quantificação para que não se entre em dependência nem em 
riscos desnecessários. O que tem acontecido, por parte das associa-
ções, nomeadamente da ACIBEVE, é uma importante colaboração ao ní-
vel do Fórum Nacional Álcool e Saúde, sendo parceiros que participam 
nas discussões, umas vezes estamos de acordo e conseguimos cami-
nhar mais depressa, outras vezes andamos mais devagar… mas a nossa 
perspetiva é que este caminho tem que ser feito na medida do possível 
com todos os envolvidos. Naturalmente, como diz o Dr. João Goulão, ha-
verá momentos em que não estamos de acordo e a saúde tem que pre-

valecer, o que é difícil quando olhamos para as questões económicas, 
mas as questões de saúde e bem-estar das comunidades tem que preva-
lecer. Era bom que a responsabilidade, não apenas social e dos produto-
res, mas sobretudo da distribuição, do vendedor local, do último opera-
dor, chegasse a todos para obtermos ganhos em saúde.

Para todos os efeitos, a organização convidou um representante do 
SICAD, que é igualmente secretário-geral do FNAS… Parece mais 
vantajoso para a indústria ter aqui alguém ligado à saúde, com as 
suas competências, do que propriamente o SICAD ter como asso-
ciado do FNAS a indústria… Com isto, associam a saúde, ao passo 
que vocês contam com eles para reduzirem riscos…
A questão é realmente desafiadora… Aí, diria que é mesmo um risco e 
não sei se consigo dizer-lhe que estamos perante um risco calculado. 
A minha perspetiva pessoal, e que tenho tentado colocar em prática, é 
que, apesar de tudo, é preferível trabalharmos no mesmo sentido do 
que estarmos a fazer planos antagónicos. Eventualmente, ir um pouco 
mais devagar, mas com passos mais seguros. Se tiver os operadores 
da distribuição, em bares e restaurantes, que consigam controlar os 
excessos, teremos seguramente mais sucessos em termos absolutos. 
Apenas a fiscalização ou uma postura que reflita que estamos do ou-
tro lado ou somos contra não me parece um caminho de futuro. O meu 
objetivo é que haja menos problemas relacionados com álcool, na 
saúde da população portuguesa.

É essa a mensagem que trará a este público?
A mensagem que trago aqui visa que olhem para o negócio e para o 
bem-estar e prazer que promovem associado ao vinho tentando per-
ceber se isso pode ser feito sem risco… Como conciliar, equilibrar e 
ter o sucesso que desejam sem que ninguém os possa pôr em tribunal 
afirmando ser dependente porque não colocaram no rótulo que o vi-
nho podia causar dependência, por exemplo… Os riscos, em termos 
de saúde, são imensos mas tudo depende das quantidades. Não ha-
vendo propriamente uma quantidade garantidamente segura ou sem 
risco, a verdade é que, até duas bebidas alcoólicas por dia, no ho-
mem, e uma nas mulheres, o risco poderá ser aceitável. Mas, a partir 
daí, o risco dispara. Se todos caminharmos nesse sentido, é possível 
encontrar equilíbrios.


