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Realizou-se no dia 30 de junho a Reunião Anual do Fórum Nacional Ál-
cool e Saúde (FNAS), que marcou o retomar do Fórum em pós-pandemia e, 
em simultâneo, iniciou um novo ciclo de trabalhos. O novo Plano de Ação 
da Organização Mundial da Saúde - desenvolvimentos a nível global e re-
gional, o novo Plano Nacional 2021-2030, mudanças e desafios para o 
novo ciclo e as novas metas para o FNAS, e o projeto “Patient Innovation, 
Sharing Solutions” fizeram parte do programa.

Na abertura, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacer-
da Sales, elogiou o FNAS pelo trabalho conjunto entre a sociedade civil e 
as administrações central e local, que promove e desenvolve, destacou o 
facto deste fórum ser uma referência nacional, ser único na Europa, e ser 
considerado um exemplo de boas práticas. Salientando a gravidade dos 
impactos do uso nocivo do álcool, e citando dados da OMS, da OCDE, e do 
Inquérito Nacional à População Geral, apelou à aposta na literacia e infor-
mação, sobretudo junto dos mais novos, visando a alteração da perceção 
de risco e o induzir uma alteração de comportamentos.  A vice-presidente 
da Câmara Municipal de Loures, Sónia Paixão, renovou o compromisso da 
autarquia com o FNAS, realçando o trabalho em rede, e destacando as po-
líticas e as ações desenvolvidas neste município. O Presidente do FNAS, 
João Goulão, manifestou a alegria de voltar ao modo presencial, relem-
brando os tempos difíceis motivados pela pandemia da Covid19 que, re-
lembrou, tiveram impactos na área das dependências, nomeadamente no 
uso nocivo do álcool.

De seguida, numa intervenção gravada, Carina Ferreira Borges, respon-
sável pelo Programa de Álcool, Drogas Ilícitas e Saúde Prisional da OMS/
Europa, apresentou os desenvolvimentos mais recentes na área do álcool, 
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a nível mundial e a nível regional. A nível mundial, abrangendo 194 países, 
revelou que desde 2010 o álcool tem sido uma das áreas mais discutidas 
pelos Estados-Membros, e sempre a pedido dos mesmos. Quanto ao novo 
Plano de Ação, aprovado em maio de 2022, e que visa reduzir a mortalida-
de e morbilidade ligadas ao consumo de álcool, e as consequências so-
ciais associadas, referiu-se aos respetivos objetivos operacionais e às 
áreas de atuação. A nível da região europeia, que abrange 53 países e que 
é a que tem o maior nível de consumo de álcool e de mortalidade ligada a 
este consumo, defendeu a necessidade de uma intervenção renovada. De-
senvolveu, a seguir, o que é considerado mais importante implementar 
nesta região, do que está na estratégia mundial, e no que isso se traduz 
em compromisso dos respetivos ministros da saúde.

No seguimento desta reunião, o Secretário-Geral do FNAS, Manuel Car-
doso, apresentou o Novo Plano Nacional para a Redução dos Comporta-
mentos Aditivos e Dependências (2021-2030) (PNRCAD), cujos três pila-
res são Empoderar, Cuidar e Proteger, e deu a conhecer as novas metas 
para o FNAS. Alexandra Almeida Pinto e Raúl Melo, secretários executivos 
deste fórum, abordaram as mudanças e desafios para o novo ciclo.

Este evento terminou com apresentação, por parte de Maria João Jacin-
to, da Nova Medical School, do Projeto “Patient Innovation, Sharing Solu-
tions”. Trata-se de uma plataforma online, gratuita e multilingue, que pro-
move a publicação e partilha de soluções inovadoras desenvolvidas por 
doentes e cuidadores para fazer face a um desafio imposto por qualquer 
tipo de doença ou condição de saúde.

Dependências acompanhou os trabalhos e entrevistou alguns dos mem-
bros presentes...
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Sónia Paixão, vice-presidente da Câmara Municipal de Loures

Sendo o álcool considerada a principal substância de toxicodependên-
cia dos portugueses, presumo que não será fácil, para um município, ge-
rir uma balança que tem, por um lado, a economia que gera o álcool e, por 
outro, os problemas que resultam do consumo abusivo...

Acho que a palavra-chave é mesmo a questão da moderação. O ex-
cesso é que faz mal e, portanto, o que está em causa, no consumo do 
álcool é efetivamente o uso abusivo e em quantidade elevada. Aí sim, a 
balança deixa de estar equilibrada. Se tivermos um jogo de equilíbrio 
entre um consumo moderado e a economia, questão inerente a esta 
área, creio que conseguimos ter um processo devidamente equilibrado 
e normalizado, como a todos diz respeito. Em Loures, em particular, as-
sume uma incidência mais interessante esta abordagem, porque Lou-
res é a capital do Arinto, nomeadamente através do nosso vinho de Bu-
celas e, portanto, recomendamos naturalmente que conheçam e pro-
vem este néctar... se fizermos esta utilização controladamente não 
existirá qualquer risco.

Concorda que a indústria do álcool adaptasse a rotulagem dos seus 
produtos no sentido de melhor informar os consumidores relativamente 
aos produtos que consome?

O consumidor já está informado sobre o grau alcoólico que tem cada 
bebida que está a consumir, já sabe quais poderão ser os efeitos nocivos... 
pode colocar-se a questão da quantidade... Não sei se estaremos no mes-
mo patamar para adotarmos para o álcool a mesma abordagem que utili-
zámos relativamente ao tabaco. Não sei se os portugueses precisam do 
mesmo patamar. Creio que o que refere já será uma tomada de decisão do 
âmbito da política nacional e caberá depois aos municípios fazerem a dis-
seminação da mesma. Certamente, os peritos desta área estarão a avaliar 
muito bem todos esses aspetos, daí a importância da comunicação nesta 
área, e em Loures, como sede do FNAS e com toda a disponibilidade e his-
tórico de trabalho que temos revelado neste domínio, cá estaremos para 
dar voz a essa importante comunicação.

Sendo o município uma entidade empregadora com relevância no país, 
adotaram algum plano que privilegie a segurança e saúde dos trabalha-
dores nesta área?

Sim, temos um plano de trabalho nesta área, acompanhado pelos nos-
sos serviços de saúde, e privilegiamos a adoção de uma abordagem multi-
disciplinar e intersectorial na autarquia. E acompanhamo-lo com grande 
regularidade, quer a câmara municipal, quer as empresas municipais, so-

bretudo a empresa dedicada às águas e resíduos, que todos os dias obriga 
à deslocação de veículos nas estradas e que faz uma significativa monito-
rização destes tipos de comportamentos nos seus trabalhadores.

Face a tantas responsabilidades neste domínio da saúde, nomeada-
mente no contexto de trabalho mas também no da educação e escolar, 
que sentido faz a descentralização de competências que tem vindo a ser 
proposta aos municípios?

Esta descentralização de competências já a temos... já há muitos anos 
que as autarquias fazem educação e promoção para a saúde e, nessa 
área, temos vindo a promover várias ações de sensibilização em diferen-
tes temáticas, sendo uma delas o uso excessivo do álcool e as demais de-
pendências. Portanto, esta questão não está dependente da descentrali-
zação de competências. A descentralização de competências assumire-
mos noutra tipologia de intervenção e., também aqui, a Câmara Municipal 
de Loures tem manifestado à tutela e à Sra. Ministra da Saúde uma enor-
me disponibilidade para a acolher e estamos na reta final deste processo. 
No que respeita a esta temática, temos vindo a trabalhar desde há longa 
data e somos parceiros do SICAD há muitos anos, numa relação que vem 
já desde os tempos do IDT.

 
João Goulão

Porquê estes três pilares fundamentais do Novo Plano Nacional para a 
Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências: Empoderar, cui-
dar e proteger?

Fruto de uma discussão com um numeroso grupo de parceiros, chegá-
mos a esta definição de pilares que constituem o foco da intervenção no 
âmbito dos CAD e das questões relacionadas com o uso nocivo do álcool. 
Empoderar passa pelo desenvolvimento da literacia, pela informação e 
pelo conhecimento em torno destas temáticas; por outro lado, o proteger, 
que acontece sobretudo no âmbito da redução da oferta, seja por via de 
medidas legislativas e até fiscais, seja pela intervenção de forças policiais 
ou outras; e o cuidar, que tem a ver sobretudo com a nossa área de inter-
venção no âmbito da saúde e social e que contempla a oferta de tratamen-
to, medidas de redução de riscos e minimização de danos e reintegração 
social, em suma, medidas de proteção em relação aos utilizadores de 
substâncias psicoativas ou pessoas que têm comportamentos de alguma 
forma propícios ao desenvolvimento de CAD. Às vezes sem substâncias, 
como sucede por exemplo com o jogo, com a dependência de internet e 
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outros dispositivos que nos habituámos a usar e abusar nos últimos tem-
pos. Enfim, há uma panóplia muito vasta de comportamentos em relação 
aos quais pretendemos desenvolver, nos próximos anos, um conjunto de 
medidas integradas no sentido de melhor lidar com elas e de melhor pro-
teger os nossos concidadãos.

Estes consumos foram potenciados com a pandemia?
É quase um lugar comum dizer que sim, que teve impactos importan-

tes ao nível da saúde mental e dos CAD... agora, um dos objetivos desta 
reunião é também termos dados mais finos e percebermos, de uma for-
ma mais adequada, que tipo de impactos e consequências. Fala-se do 
Covid longo e veremos quais serão também os impactos a médio e longo 
prazo deste difícil período que vivemos ao nível dos CAD no nosso país.

Temos mais jovens a consumir mais álcool?
Essa é uma asserção que necessita ainda de ser confirmada. Uma das 

sedes onde vamos discutir esse tipo de impactos é precisamente aqui, 
com a participação destes inúmeros parceiros. Neste Fórum, estão os re-
presentantes de organismos da administração pública, a academia, ONG 
de vária ordem e ainda parceiros da área dos produtores e distribuidores 
de bebidas alcoólicas. Vamos confrontar opiniões, às vezes os números 
que cada um destes grupos apresenta não são exatamente coincidentes 
e é importante dirimirmos alguns argumentos e leituras que podem ser 
feitas. É importante termos aqui uma leitura mais à distância que nos é 
proporcionada pela intervenção da Organização Mundial da Saúde, que 
partilhou connosco a perceção com um olhar mais global destes impac-
tos. Portanto, reputamos este Fórum como particularmente importante 
para termos um conhecimento mais aprofundado destas matérias.

O próprio Secretário de Estado enunciou aqui alguns números, que 
são da OMS, e são dados muito preocupantes...

Sim, é verdade, vamos ter que lidar com isso e, para isso, o tal plano de 
que falávamos anteriormente. As entidades que integram este Fórum as-
sumem o compromisso de desenvolver projetos e ações que contribuam 
para a inversão dessas cifras mais preocupantes, portanto, é aqui tam-
bém uma medida de concretizar as tais metas de que falávamos no iní-
cio.


