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Caros leitores,
o consumo de álcool encontra-se ﬁrmemente
enraizado na cultura europeia. Um copo
de vinho ao jantar, uma cerveja numa festa
local ou num churrasco com os vizinhos – o
consumo de álcool faz parte das tradições e
celebrações. Para além das tradições em torno
do consumo de álcool, existem igualmente
tradições relacionadas com a produção de
bebidas alcoólicas, por exemplo, nas regiões de
produção de vinho no Sul do Tirol, Eslováquia,
Portugal ou Alemanha ou de produção de
cerveja na Bélgica, Alemanha e República
Checa. Em geral, para a maioria das pessoas, os
aspetos relacionados com a sociabilidade, lazer
e prazer são determinantes neste contexto.
No entanto, o consumo de álcool pode ser
excessivo e causar impactos negativos: pessoas
que sofrem de alcoolismo, jovens que são
hospitalizados devido a intoxicação alcoólica
e danos a curto e longo prazo devido a
episódios de consumo excessivo especialmente
de crianças, adolescentes e adultos jovens.
Os estudos demonstram que os jovens são
especialmente vulneráveis quando se trata de
danos devido ao consumo de álcool.
Para além disso, pode haver efeitos negativos
signiﬁcativos sobre a segurança pública e a
saúde. Os efeitos negativos do consumo de

álcool são experienciados não apenas pelos
indivíduos, mas também, e em primeira mão,
pelos municípios. O consumo excessivo em
festividades locais, acidentes (rodoviários),
distúrbios noturnos e lixo nos espaços públicos
são apenas alguns dos efeitos negativos mais
visíveis nos municípios ligados (na maioria dos
casos) ao consumo de álcool por jovens.
No âmbito do projeto ﬁnanciado pela UE,
Localize It, 22 municípios em onze países
estabeleceram, com o apoio de especialistas
locais na área da prevenção, linhas de ação
para responder aos problemas relacionados
com o álcool nas suas comunidades e
decidiram tomar medidas através do
desenvolvimento e implementação de
uma estratégia local para o álcool. Estes
processos têm tido uma grande componente
individual: através da avaliação profunda
das comunidades, foi obtida uma visão
geral da situação atual, ao que se seguiram
intensos debates com políticos locais e partes
interessadas. Foram criadas e integradas
estruturas de rede, envolvendo e sentando à
volta da mesma mesa os atores chave, através
da participação de jovens, pais e proﬁssionais
que trabalham em locais de animação noturna,
lojas e restauração, mas também em escolas,
escolas de condução e muito mais. Desta

forma, foram estabelecidas com sucesso
estratégias em matéria de consumo de álcool.
Dando conselhos práticos e fornecendo
exemplos e relatos de experiências, este
guia oferece a outros proﬁssionais e
municípios a possibilidade de aproveitar as
experiências feitas por esses 22 municípios.
Os princípios orientadores da sua criação são
a praticabilidade e a viabilidade. Dependendo
das circunstâncias locais, outros municípios
podem replicar as partes dos processos
seguidos no Localize It que se adaptem
melhor às suas necessidades reais.
O manual é um produto do projeto ﬁnanciado
pela UE Localize It, que decorreu entre abril
de 2017 e setembro de 2019. O processo da
Estratégia Local para o Álcool Localize It é
baseado no modelo RADIX da Suíça (Roth et
al. 2009) e no manual de “Política local para o
Álcool” do LWL-Coordination Ofﬁce for DrugRelated Issues (LWL, 2013).
O Localize It foi avaliado pelo Centro Alemão
de Investigação de Dependências na Infância
e Adolescência (UKE Hamburgo). Foram
incluídos neste guia prático alguns resultados
selecionados da avaliação. Para resultados mais
detalhados pode consultar-se o relatório de
avaliação.

UM GU IA PRÁT I CO PARA U M A EST RAT É GIA L OCAL DE S U CE S S O PARA A S Q U E S T Õ E S L I G A D A S A O Á L C OOL

1. Introdução

5

2.1 Porquê local?
O consumo de álcool envolve sempre uma
dimensão local. Em vilas mais pequenas podem
existir problemas diferentes dos de uma grande
cidade. Cada município tem as suas próprias
tradições, festas e atividades locais especíﬁcas.
Podem existir determinados estabelecimentos,
como discotecas ou bares, mas também
algumas zonas públicas que podem ser mais
problemáticas. Para poder tratar dessas
situações locais especíﬁcas é necessário que
uma estratégia eﬁcaz para o combate ao
álcool seja implementada onde as pessoas
vivem e o consumo do álcool tem efetivamente
lugar: nos municípios. Uma Estratégia Local
para o Álcool tem de estar adaptada às
condições e contextos especíﬁcos de cada
município. Para além disso, os municípios têm
a responsabilidade de agir relativamente aos
riscos decorrentes do consumo do álcool, uma
1
http://www.coe.int/
en/web/conventions/
full-list/-/conventions/
treaty/122

vez que a Carta Europeia da Autonomia Local1
proclama que as responsabilidades públicas
devem ser exercidas pelas autoridades mais
próximo dos cidadãos. As questões de saúde,
e portanto a prevenção de riscos relacionados
com o consumo de álcool, fazem parte destas
responsabilidades públicas.
Em geral, as pessoas reagem com maior
sensibilidade a eventos no seu ambiente mais
imediato do que a eventos longínquos. Isto

também se aplica ao consumo do álcool: Os
estudos cientíﬁcos são demasiado abstratos
e os excessos de álcool em cidades distantes
estão demasiado longe para inﬂuenciar o
comportamento real. No entanto, a atenção
aumenta exponencialmente quando os
problemas se fazem sentir diretamente nas
nossas comunidades, fazendo com que as
campanhas e medidas adaptadas à realidade
local possam ser eﬁcazes. As pessoas sentemse envolvidas quando lhes são colocadas
perguntas concretas e se procuram soluções
e os cidadãos sentem que o seu problema é
levado a sério (LWL, 2013).

2.2 O que há de novo aqui?
Na realidade, a maioria dos municípios já
estão a trabalhar em questões relacionadas
com a prevenção do consumo do álcool,
alguns deles há vários anos. No entanto, a
maioria dos projetos são pontuais e isolados
e raramente são integrados numa estratégia
abrangente e de longo prazo. No Localize It
tentámos combinar essas medidas pontuais
numa Estratégia Integrada e Local para o
Álcool, que aborda o problema de diferentes
ângulos e envolve todos os atores importantes
no município. A ideia básica é reunir esses
atores, usar o seu know-how especíﬁco e, em

conjunto, criar um plano de ação local para
uma estratégia integrada a partir de uma única
fonte.
A Estratégia Local para as questões ligadas
ao Álcool envolve um processo estruturado
e fornece ferramentas e instrumentos para
obter uma visão geral das necessidades
locais especíﬁcas (p. ex. Avaliação e Resposta
Rápida). O plano de ação inclui várias
medidas e descreve claramente o processo de
implementação. A Estratégia segue medidas
de boas práticas testadas e avaliadas e/ou
adapta-as às especiﬁcidades locais sempre que
possível. O objetivo é dar à Estratégia Local
para o Álcool o mesmo valor a nível político
que têm outras políticas como as existentes
no domínio do lixo e dos transportes, da
construção ou da cultura. Por último, a
combinação de caraterísticas estruturais/
ambientais e medidas individuais de prevenção
é um importante fator de sucesso.

Grupos-alvo
O principal grupo-alvo do Localize It é o
dos jovens, uma vez que são particularmente
vulneráveis no que concerne aos riscos
relacionados com o consumo de álcool. Eles
precisam ser abordados onde realmente
passam o seu tempo: nas escolas, espaços
públicos, zonas de animação noturna, lojas,
restaurantes e bares, locais de trabalho, clubes
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desportivos, escolas de condução, etc. São
estes os contextos em que o Localize It se
concentra e que são mais relevantes para os
jovens e mais próximo do seu ambiente de vida
real.
Os pais devem igualmente ser envolvidos nas
medidas de prevenção de consumo excessivo
de álcool, uma vez que têm grande inﬂuência
sobre as formas de consumo dos ﬁlhos.
Para além de serem modelos dos seus ﬁlhos,
são eles que deﬁnem as regras relativas ao
consumo do álcool e são responsáveis por lhes
oferecer um ambiente seguro que promova
um estilo de vida saudável. Assim, em sete dos
municípios participantes, o trabalho com os
pais tem sido também alvo do nosso foco.
Por último, mas não menos importante,
as pessoas que trabalham em lojas,
animação noturna, restaurantes e bares, os
organizadores de festivais e outras pessoas
chave como os professores e formadores
desportivos são grupos-alvo que precisam estar
cientes dos problemas relacionados com o
consumo do álcool, cumprir as leis de proteção
dos jovens e, também eles, agir como modelos
a seguir.

2.3 Estratégia Local para o
Álcool – o conceito
O conceito de Estratégia Local para as
questões ligadas ao Álcool conforme aplicado
nos 22 municípios participantes no Localize It
visa combinar medidas de prevenção estrutural
ou ambiental com medidas individuais e segue
uma abordagem integrada e personalizada
através de um processo claramente deﬁnido.

Prevenção individual
A prevenção individual ou comportamental
está relacionada com o comportamento
individual no que diz respeito ao consumo
e estilo de vida, identiﬁcando padrões de
consumo RARiscados e nocivos e visa alterá-los
ou inﬂuenciá-los através da informação e de
medidas educativas de uma forma positiva.

Prevenção estrutural
A prevenção estrutural centra-se no ambiente
das pessoas, identiﬁcando condições sociais,
económicas, culturais e legais com potencial
para dar origem a desvantagens e visando
melhorá-las.
Quando ambas as abordagens são combinadas
com sucesso, surge uma variedade de opções
de prevenção. Neste caso, com enfoque no
consumo do álcool por parte dos jovens: por
um lado melhorando o seu comportamento

Conselhos práticos: As medidas
estruturais podem ser restritivas ou
repressivas, como por exemplo a restrição
das horas de venda de bebidas alcoólicas,
o licenciamento de estabelecimentos
ou o controlo dos pontos de venda em
termos de cumprimento dos regulamentos
de proteção dos jovens. No entanto,
incluem também medidas para melhorar
as condições de vida na cidade ou nos
municípios, tais como o fornecimento
de alternativas para os jovens passarem
o seu tempo ou ainda a disponibilização
de transportes seguros nas zonas de
animação noturna. As medidas estruturais
incluem igualmente a melhoria de
processos ligados à colaboração com as
autoridades reguladoras, como as que têm
competência em matéria de ﬁscalização
de parques infantis ou bem-estar dos
jovens, sempre que se observem problemas
relacionados com o consumo de álcool por
parte dos jovens.

Por outro lado, as medidas individuais
incluem medidas de sensibilização
diretamente destinadas aos jovens em
espaços de diversão noturna ou nas
escolas, mas também medidas destinadas
aos pais, como noites dos pais (LWL, 2013).
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pessoal e padrões de consumo através de
medidas de prevenção individual, por outro,
introduzindo em simultâneo medidas de
prevenção estrutural. É aqui que os políticos
e a administração local têm um papel a
desempenhar (LWL, 2013).
Apesar de as medidas estruturais e individuais
serem implementadas dentro dos municípios,
é frequente os políticos e a administração local
não estarem cientes do seu poder e opções
para poderem agir!
A criação da Estratégia Local para o Álcool
depende das necessidades do respetivo
município. Assim, as atividades já existentes
nesta área devem ser reforçadas e devem ser
implementadas novas abordagens de boas
práticas dentro de um processo deﬁnido.

Rede
A base de todo o conceito são as Mesas
Redondas. Elas servem de ponto de encontro
de todas as instituições, atores e decisores de
diversas áreas do município que possam estar
relacionados com a prevenção da dependência
do álcool e tenham interesse em colaborar
na melhoria da situação. Cada um deles traz
conhecimentos especíﬁcos e experiência
para a mesa. A Mesa Redonda avalia
conjuntamente a situação e planeia o processo
da Estratégia Local para o Álcool, procede ao
seu acompanhamento e adaptação e reúne-se
regularmente para deﬁnir os passos seguintes
que possam ser necessários.
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Objetivos do projeto
O projeto Localize It apoiou 22 municípios
no desenvolvimento e implementação de
estratégias locais em matéria de consumo
de álcool, tendo conseguido reduzir o
consumo de bebidas alcoólicas por menores
de idade e o consumo excessivo esporádico
por parte dos jovens. O projeto decorreu
entre abril de 2017 e setembro de 2019. Os
parceiros do projeto em 11 países foram
instituições e serviços de apoio e prevenção
da dependência. O fortalecimento da ação
dos municípios permitiu a promoção geral
da saúde da população local e uma vez que
o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é
uma das principais causas de efeitos nocivos
sobre a saúde, foram promovidos igualmente
ambientes com estilos de vida saudáveis.
Através da prevenção do consumo de
álcool nas suas comunidades, os municípios
pretendem melhorar a qualidade de vida
geral e oferecer aos jovens alternativas mais
saudáveis para atividades de lazer em vez de se
dedicarem a saídas com os colegas para beber.
Assim, os efeitos visíveis do consumo de álcool
ao nível do município são reduzidos, e os
custos correpondentes sofrem uma redução.

Promovendo a abordagem local e centrandose no consumo excessivo esporádico efetuado
por menores, o projeto contribuiu para a
redução de riscos relacionados com o consumo
de álcool por jovens em 22 municípios
europeus. O Localize It promoveu igualmente
o intercâmbio de experiências, conhecimentos
e boas práticas sobre as medidas de prevenção
do consumo de álcool a nível europeu; o
Localize It sensibilizou pessoas inﬂuentes nos
municípios para a questão do consumo de
bebidas alcoólicas por menores de idade e do
consumo excessivo esporádico, motivando-os
a agir. Por último, mas não menos importante,
com este guia prático, o projeto teve como
objetivo promover uma Estratégia Integrada
e Local para o Álcool enquanto conceito para
outros municípios europeus.

Conceção de projeto
Onze países participaram no projeto Localize
It: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre,
República Checa, Grécia, Itália, Luxemburgo,
Países Baixos, Portugal e Eslováquia. Dois
municípios em cada país decidiram desenvolver
uma Estratégia Local para o Álcool. A seleção
foi baseada no conhecimento dos parceiros
do projeto relativamente aos problemas
causados pelo consumo de bebidas alcoólicas
por menores de idade e do consumo excessivo
esporádico em distritos ou municípios
especíﬁcos e a motivação dos municípios
para agir e se tornarem modelos para outras
comunidades.
Em geral a avaliação, o estabelecimento de
redes e a transferência de boas práticas são
considerados como aspetos chave do aumento
da eﬁciência e da eﬁcácia na prevenção da
dependência. Todos estes aspetos fazem parte
do processo do projeto. Foram analisadas e
partilhadas boas práticas ao nível europeu e
foram recolhidos dados relevantes para obter
uma visão geral da situação real em termos do
consumo de bebidas alcoólicas por menores
de idade e do consumo excessivo esporádico.
Para identiﬁcar os contextos onde era mais
necessário agir, foi realizada uma análise de
Avaliação e Resposta Rápida (RAR) em cada
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município pelos parceiros do projeto. Foram
organizadas Mesas Redondas em todos os
22 municípios, que serviram como grupo de
acompanhamento da Estratégia Local para o
Álcool e reunião de todos os intervenientes
relevantes.
No âmbito do projeto, os municípios
centraram-se em diferentes contextos ou
grupos-alvo:
Escolas
Trabalho com os pais
■ Locais de festas, festivais, lojas, restaurantes
e bares e espaços públicos
■ Segurança rodoviária
■ Trabalho com os jovens
■
■

Outras opções incluem clubes desportivos,
associações ou o consumo de álcool em
ambiente doméstico. Com base na RAR e num
catálogo de medidas já existentes e recursos
disponíveis, cada Mesa Redonda escolheu
o(s) contexto(s) especíﬁco(s) com maior
necessidade de ação e desenvolveu um plano
de ação personalizado, incluindo pelo menos
quatro medidas entre medidas de prevenção
individual e estrutural.
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3. Projeto Localize It
País

Município

Áustria

Linz

Bélgica
Chipre
República Checa
Alemanha
Grécia

Países Baixos
Portugal

Eslováquia

Políticos locais, espaço público

14.000

Genk

66.000

Escolas; locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares; trabalho com os pais/espaços públicos;
e trabalho com os jovens
Locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares

Diepenbeck

19.000

Locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares

Aglantzia

21.000

Segurança rodoviária

Paralimni

15.000

Trabalho com os pais

Brno

378.000

Locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares

Plzeň

170.500

Trabalho com os pais

Bünde

46.000

Escolas, trabalho com os pais

Enger

21.000

Escolas, trabalho com os pais

Atenas 1º distrito

St. Leonhard in Passeier
Klausen

Luxemburgo

203.012

Contextos selecionados

Bad Ischl

Atenas 3º distrito
Itália

Dimensão (em nº
de habitantes)

Dudelange

Atenas: 660.000
(distrito: 6.000)
Atenas: 660.000
(distrito: 6.500)
3.500
5.200
20.000

Escolas
Segurança rodoviária
Locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares
Locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares

Mondorf-les-Bains

5.200

Escolas, trabalho com os jovens, locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares,
segurança rodoviária
Locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares, clubes desportivos

Bathmen

5.000

Trabalho com os pais, escolas; locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares

Winterswijk

29.000

Trabalho com os pais

Lousã

17.600

Escolas, locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares

Figueira da Foz

64.100

Bratislava-Rača

21.000

Escolas, locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares;
Crianças de famílias com problemas de álcool
Escolas, locais de festas, festivais, lojas, restaurantes e bares

Nitra

79.500

Escolas, crianças de famílias com problemas de álcool
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O Capítulo 4 descreve os percursos,
resultados, desaﬁos enfrentados e

Avaliação e Resposta
Rápida (ARR)

prioridades adotados pelos onze parceiros
do projeto e 22 municípios participantes
no Localize It. Todo o processo foi
iniciado, apoiado, coordenado e
continuamente impulsionado pelos

Mesa Redonda

parceiros do projeto, os especialistas
locais de prevenção. Os exemplos
descritos neste guia prático servem como

Monitorização
e
Implantação

incentivo prático e ilustram o que é viável
Avaliação das
Necessidades

e útil.

4.1 “Vamos começar.
Mas como?”
Realização
de Atividades

Plano de Ação

Figura 1: Processo da Estratégia Local para o Álcool
Fonte: : Com base no modelo RADIX (Roth et al. 2009)

Este guia foi criado para especialistas
em prevenção ou aconselhamento de
dependências, bem como para funcionários
responsáveis dos municípios. No entanto,
a principal perspetiva é a dos especialistas
em prevenção, uma vez que eram estes os
parceiros do projeto Localize It. O processo
aqui descrito é baseado no modelo RADIX da
Suíça (Roth et al., 2009).

Conselhos práticos: No caso de serem
os especialistas em prevenção a aperceberse dos problemas relacionados com o
consumo de álcool no município e serem
estes a abordar o município para dar início
a uma Estratégia Local para o Álcool,
convencer o município da necessidade de
agir pode constituir um desaﬁo. Como
pode ser feito? Idealmente, devem ir ao
seu encontro preparados com factos e
argumentos válidos, incluindo uma visão
geral dos problemas nos municípios,
experiências de outros municípios,
argumentos ﬁnanceiros, etc. No anexo
encontra-se um resumo de uma série
de argumentos na informação de índole
política.
No Sul do Tirol, na Itália, foi utilizada
uma alternativa: os parceiros do projeto
anunciaram o Localize It dentro da
região e seis municípios candidataramse a participar, tendo assim sido possível
selecionar dois municípios para o projeto.
Este passo pode ser omitido, caso sejam
os próprios municípios a iniciar o processo.
Não obstante, será sempre necessário
envolver os especialistas em prevenção,
uma vez que o município necessita das
suas competências e experiência.
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É preciso escolher o momento
certo!
É frequente começar a pensar-se em lançar
uma Estratégia Local para o Álcool quando
os problemas do consumo excessivo de álcool
na cidade ou município se tornam notórios.
Assim, um ponto de partida adequado
para iniciar o processo pode ser quando os
seguintes indicadores são observados (LWL,
2013):
■

■

■

■

■

Quando se torna óbvio que mais crianças,
adolescentes e jovens adultos consomem
quantidades nocivas de álcool, p. ex.
através de um aumento de internamentos
no hospital devido a intoxicação por álcool;
Quando existem atos de vandalismo e lixo
deixado nos espaços públicos cuja origem
pode ser relacionada com o consumo de
álcool;
Quando se veriﬁca um aumento dos
distúrbios relacionados com o consumo
de álcool em discotecas, bares e festivais
locais;
Quando aumenta o número de queixas
dos residentes relativamente a distúrbios
relacionados com o consumo de álcool em
festas/discotecas, bares e festivais;
Quando o número de atos violentos
cometidos sob a inﬂuência do álcool
aumenta;

Quando existem problemas visíveis ao nível
local ligados ao consumo de álcool, como
festividades ou eventos locais em que se dê
o consumo de álcool;
■ Quando existem locais especíﬁcos onde o
consumo de álcool tem lugar e dá origem a
distúrbios;
■ Relatos de alunos em estado de
embriaguez nas aulas, em visitas de
estudo ou outros eventos escolares como
cerimónias de ﬁnalistas.
■

Estes problemas criam uma certa pressão para
se passar à ação ou para questionar a eﬁcácia
das medidas de prevenção existentes ou
anteriores por parte do município. Este pode
ser um bom ponto de partida para lançar o
conceito de uma Estratégia Integrada e Local
para o Álcool e dar início às discussões sobre o
tema.
Conselhos práticos: Aproveite a
oportunidade de eventos locais, incidentes,
acidentes rodoviários ou artigos de jornal
atuais que se foquem nos efeitos negativos
do consumo de álcool na sua cidade para
falar com os decisores!
Por outro lado, uma situação com dados
positivos pode motivar o início de uma
Estratégia Local para o Álcool de forma

a manter e fortalecer este saldo positivo,
principalmente em contraste com outras
cidades. Neste caso o principal argumento a
assinalar seria a imagem positiva do município.
Recomendamos ainda que sejam tidas em
atenção especiﬁcidades locais, como eleições
municipais ou outras ações de larga escala, que
podem ser fatores prejudiciais ao lançamento
de um novo processo.. Neste caso pode não
ser a altura ideal para dar início ao processo de
criação de um Estratégia Local para o Álcool.

Com quem se deve falar?
O impacto pode ser especialmente eﬁcaz
quando é liderado por um ator político de alto
calibre, como o Presidente da Câmara ou um
vereador. Para promover a implementação
com sucesso de uma política local para o
Álcool é preciso compromisso político! Assim,
os políticos e decisores têm de ser envolvidos
desde o início (abordagem de cima para baixo).
No entanto, antes de os abordar, é preciso
garantir que existe compromisso dentro da
sua própria organização e dos seus superiores
relativamente a este tipo de projeto.
As entrevistas RAR tiveram início em números
praticamente iguais aplicando uma abordagem
“de cima para baixo” e de “baixo para
cima”. Na abordagem de cima para baixo,
a primeira pessoa a ser entrevistada para a
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RAR foi o Presidente da Câmara (em 27%
dos municípios) ou um representante de
um departamento ou pelouro relevante da
administração do município, como o da
juventude, apoio social ou prevenção da
toxicodependência (igualmente em 27% dos
municípios).
Na abordagem de baixo para cima, os
funcionários da área da prevenção ou
da juventude foram as primeiras pessoas
a ser entrevistadas (27%), seguidos por
representantes das escolas (9%) e outros (9%),
p. ex. um padre e um responsável de um clube
desportivo.
Na situação ideal, a assembleia municipal
local aprovará a Estratégia Local para o
Álcool, estabelecendo assim a base para dar
continuidade ao processo. No Localize It,
alguns municípios conseguiram obter uma
resolução escrita por parte da assembleia
municipal, mas tal não aconteceu em todos.

Conselhos práticos: Escolha
cuidadosamente as pessoas que devem
ser abordadas em primeiro lugar! Use
os contactos existentes para conseguir
marcar as reuniões necessárias! Não
ultrapasse as hierarquias! Vai precisar ter
do seu lado pelo menos uma pessoa forte
e motivada e compromisso político!

A Estratégia Local para o Álcool é um processo
político que pode vir a obter atenção pública,
pelo que existem diversas questões que devem
ser respondidas desde o início:
■ Quais são as expetativas dos municípios?
(Papéis?)
■ Quais são as expetativas dos especialistas
em prevenção?
■ Quem vai liderar/orientar o processo?
■ Quem deve ser envolvido?
■ Quais são os objetivos da Estratégia Local
para o Álcool?
■ Quais são os recursos disponíveis?
O processo de “lançamento” pode demorar
algum tempo e não deve ser subestimado.
Existem diversas ferramentas que podem
apoiar este processo, como a análise RAR, e
fornecer dados relativamente aos problemas
relacionados com o álcool ou informação de
índole política (➞ Anexo) que proporciona
argumentos.
Neste processo o enfoque e o ênfase devem
ser colocados nos benefícios para o município
e resultados/informações tangíveis relacionadas
com a questão do consumo de álcool por
parte dos jovens. A necessidade de ação deve
ser salientada! Mencione os problemas e os
benefícios, promova a discussão e abordagens
que permitam encontrar soluções. Alguns
pontos de partida possíveis para a discussão

com o município podem ser:
Energias de processos supra-regionais
■ Eventos críticos ou escândalos locais, p. ex.
um acidente rodoviário ligado ao consumo
de álcool no município ou perto deste
(“Oportunidade”, ver acima)
■ Sublinhe a necessidade urgente de agir!
■

Este processo de “lançamento” deve incluir
igualmente o conhecimento de outros sistemas
ou departamentos de apoio e iniciar com eles
um diálogo sobre os problemas existentes e as
opções para agir de modo regular.
Uma análise e comunicação clara dos
problemas locais relacionados com o consumo
de bebidas alcoólicas por menores de idade e
consumo excessivo esporádico são ferramentas
poderosas para sensibilizar para a necessidade
de agir e obter o apoio da administração local
e outros intervenientes da cidade. Assim, para
desenvolver uma Estratégia Local para o Álcool
personalizada, é necessário em primeiro lugar
obter uma imagem global abrangente da
situação local real relativamente ao consumo
de álcool pelos jovens (números, dados e
factos, eventos locais, relatórios de campo,
etc.) (➞ Capítulo 4.2).
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Avaliação e Resposta
Rápida (ARR)

4.2 “Obter uma
imagem global em
primeiro lugar!”

No início necessita de uma imagem
global abrangente
da situação e
informação de
Mesa Redonda
contexto para
transmitir às
pessoas chave
que selecionar.
Informação de contexto como
dados cientíﬁcos relativos
ao consumo de álcool por
parte dos jovens, acidentes
rodoviários ligados ao consumo
de álcool ou hospitalizações devido
a intoxicação alcoólica podem ser úteis
(isto pode ser calculado de forma proporcional
e representativa do número de habitantes
do município). Artigos da imprensa sobre
“acidentes em discotecas” ou relatórios de
experiências pessoais podem adicionar uma
perspetiva mais personalizada. Para além
disso, necessita de uma análise clara das
necessidades de forma a deﬁnir uma Estratégia
Local para o Álcool coerente e adequada ao
município. Para tal, as seguintes questões
devem ser respondidas ao nível local:

■
■
■
■
■
■
■
■

Quais são os problemas locais?
Quem consome álcool de forma
problemática?
Onde tem lugar o consumo problemático
de álcool?
Quando é que tal acontece?
O que tem sido observado enquanto
consumo “problemático” de álcool?
Quais são os efeitos secundários visíveis ao
nível dos municípios?
Quais são as medidas já implementadas?
E que tipo de medidas seriam benéﬁcas?

Uma forma eﬁciente de receber as respostas
desejadas é o método de Avaliação e Resposta
Rápida (RAR, Stimson et al., 1999). O RAR
é um método que oferece uma visão global
abrangente da situação local de uma forma
pragmática, sendo simultaneamente rápido e
económico. A chave é envolver um conjunto
de fontes diversiﬁcadas que possam oferecer
diferentes perspetivas e ângulos sobre a
situação. O número recomendado é de 1520 pessoas de diferentes áreas proﬁssionais
e com diferentes experiências: desde pessoas
que trabalham na rua a professores, de pais a
condutores de camionetas ou a trabalhadores
na área da juventude, polícias ou outras forças
de manutenção da ordem pública; todos eles
têm uma perspetiva diferente e conhecimento
especíﬁco sobre a situação. O método RAR

inclui a recolha de informação de contexto,
um conjunto de entrevistas semiestruturadas e
grupos focais para debater os resultados.
No Localize It, foi realizada uma RAR em
cada um dos 22 municípios por especialistas
em prevenção locais que, dotados desses
resultados, um conjunto de boas práticas e
informação de índole política, contactaram
pessoas chaves nos municípios (na maioria dos
casos a assembleia municipal, o presidente
de câmara, autoridades de saúde ou outras
pessoas responsáveis ao nível da administração
local) e iniciaram a criação de Mesas Redondas
com os atores locais relevantes que estão
envolvidos na prevenção do consumo de álcool
por jovens.
Nota prática: A ordem de realização da
RAR e contactos com o município pode
diferir. Nalguns casos será necessário
dispor dos resultados para ter factos que
permitam convencer o município, noutros
casos será necessário já contar com o
apoio do município para poder dar início
ao processo da RAR.
Os resultados da RAR demonstraram constituir
excelentes pontos de partida das discussões
que estão na origem do planeamento de
Estratégias Locais para o Álcool, uma vez que
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oferecem argumentos e factos que permitem
demonstrar as necessidades reais de ação da
perspetiva do município.
A avaliação do projeto mostrou que dos N=22
especialistas em prevenção, n=21 (95,5 %)
aﬁrmaram que as entrevistas de RAR foram
úteis para identiﬁcar membros relevantes
para as Mesas Redondas. Em média, 65% dos
membros das Mesas Redondas do Localize
It participaram nas entrevistas iniciais da RAR
(min: 25% - máx: 100%).

4.3 “Quem é responsável? O
grupo de acompanhamento!”

Mesa Redonda

As entrevistas de RAR são
muito úteis para identiﬁcar
membros relevantes para as
Mesas Redondas
As ferramentas da RAR, incluindo
questionários e grelhas para documentar e
preparar a informação recolhida, encontramse disponíveis na página web do projeto para
download:
www.euronetprev.org/projects/
localize-it.

Importante: A Estratégia Local para
o Álcool precisa de acompanhamento,
monitorização e ajustes contínuos!
Uma Estratégia Local para o Álcool baseiase em objetivos comuns ao nível dos
políticos, administração e proﬁssionais no
campo da dependência e/ou prevenção
(Kooperationsverbund Gesundheitliche
Chancengleichheit, 2013). É por este motivo
que todas as organizações que desenvolvem
ações ligadas à prevenção do consumo
de álcool pelos jovens e afetadas pelos
resultados da RAR devem ser envolvidas

nas Mesas Redondas, de forma a respeitar
as suas perspetivas e desenvolver uma
compreensão comum sobre os problemas
locais. Neste sentido, devem ser envolvidos
pelo menos os vereadores e a administração,
escolas e associações, a polícia e os serviços
de apoio /prevenção da dependência
para o estabelecimento de uma rede de
atores, sendo igualmente importante que
as responsabilidades sejam claramente
distribuídas desde a sua criação.
A estrutura de Mesa Redonda demonstrou
ser essencial para o sucesso, uma vez que
funciona como grupo de acompanhamento de
todo o processo. Em primeiro lugar o objetivo
da Mesa Redonda é deﬁnir um plano de ação
local com base nas necessidades do município
claramente identiﬁcadas nos resultados
da RAR, transformar esse plano em ação,
monitorizar a implementação, documentar e
avaliar e eventualmente ajustá-lo e garantir
o trabalho subsequente de forma contínua e
implantação da Estratégia Local para o Álcool.
Importante: É essencial informar
regularmente os organismos políticos
relativamente aos resultados das Mesas
Redondas, para que estes se sintam bem
informados e continuem a estar envolvidos
e motivados!
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Quem deve fazer parte?
O objetivo é envolver nas Mesas Redondas um
grupo diversiﬁcado de atores ou instituições
locais relevantes, devendo ser representados
por decisores responsáveis. Envolver os
entrevistados durante a RAR como membros
da Mesa Redonda demonstrou ser uma forma
promissora de utilizar estruturas de rede e
ainda mais no que concerne à inclusão de
atores que já estão altamente motivados e já
expressaram o seu compromisso para com o
processo.
Exemplos de organizações e representantes
relevantes para a Mesa Redonda são:
■ Vereadores e administração local
■ Escolas
■ Clubes (desportivos)
■ Serviços sociais
■ Iniciativas de pais
■ Setor da saúde
■ Assistência social a jovens
■ Representantes de estabelecimentos
noturnos, restauração e lojas
■ Polícias ou outras forças de manutenção da
ordem pública
■ Serviços na área da dependência
■ Estaleiros de construção do município
Com base nestes parâmetros, foram criadas
Mesas Redondas em todos os 22 municípios
participantes. Em Atenas, na Grécia, fez-

se a fusão de duas Mesas Redondas de
forma a promover a troca de experiências e
beneﬁciar das sinergias criadas, uma vez que
os municípios representavam dois distritos. As
partes interessadas representadas nas Mesas
Redondas são apresentadas na Figura 2.
Município
Serviços de Juventude
Escola
Polícia
Igreja
Juventude
Pais
Outros
0

5

10

15

Figura 2: Partes interessadas representadas
nas Mesas Redondas (números absolutos de
respostas; entrevistados: N=11 coordenadores
nacionais)

O processo levado a cabo no município de
Paralimni (Chipre) demonstrou que é vantajoso
envolver representantes da juventude local na
Mesa Redonda, uma vez que contribui para a
escolha de medidas personalizadas e aumenta
a aceitação de toda a estratégia entre o grupoalvo.

Conselhos práticos: Procure envolver
representantes dos jovens, jovens e pais e
use as sinergias criadas com as estruturas
já existentes.

É essencial incluir decisores políticos para dar
ao processo uma alta prioridade. De outra
forma o grupo pode não ter capacidade de
agir. Para além disso, deve existir um núcleo
permanente composto por algumas pessoas
sempre presentes na Mesa Redonda. No
Localize It, a composição
dependeu dos contextos
selecionados e das
necessidades especíﬁcas,
mas incluiu sempre
políticos e serviços de
prevenção da dependência.
20
25
Consoante as necessidades
atuais, podem ser
convidados especialistas selecionados para
participar na reunião, de modo a contribuir
com as suas competências e experiência.
Desta forma a Mesa Redonda pode ser
mantida aberta e ﬂexível e pode ajustar-se a
novos desenvolvimentos e às necessidades
que vão emergindo. As Mesas Redondas não
devem incluir um número de membros nem
demasiado elevado, nem demasiado baixo. No
município holandês de Winterswijk, a Mesa
Redonda tinha mais de 20 membros no início.
Com esta dimensão tornava-se muito difícil
chegar a consensos, tomar decisões ou até
mesmo marcar a data da reunião seguinte. Por
outro lado são necessárias as pessoas certas
na Mesa Redonda para apoiar as decisões e a
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estratégia. Em geral, o grupo ideal terá entre
cinco a dez pessoas.
A implementação da Mesa Redonda é
intensiva (em termos de trabalho), pelo que
pode ser útil incluir outros tópicos especíﬁcos
(relacionados com a juventude) na ordem de
trabalhos deste grupo de trabalho.
Importante: A implementação das
Mesas Redondas consome tempo e
esforço!
Pode ser igualmente útil recorrer a grupos
de trabalho já existentes e atribuir-lhes a
missão da Estratégia Local para o Álcool.
Em Genk (Bélgica), um grupo de trabalho
local já existente, o “D-rug Genk”, foi
nomeado para atuar como Mesa Redonda
para ﬁns da Estratégia Local para o Álcool.
Esta decisão foi benéﬁca, especialmente em
termos de continuidade e sustentabilidade
da estratégia (➞ capítulo 4.12). Enquanto
as Mesas Redondas especiﬁcamente criadas
para esta tarefa se podem dissolver após
algum tempo, os grupos já existentes têm
maior probabilidade de continuar e aceitar a
Estratégia Local para o Álcool como uma tarefa
adicional. Mantenha em mente o objetivo
de que a implementação de uma política em

matéria de consumo de álcool deve ser tão
óbvia para os municípios (em termos políticos)
como a política de recolha de resíduos!
Conselhos práticos: Tem sido benéﬁco
recorrer a recursos existentes, como grupos
de trabalho já formados, para assumirem
as funções de Mesa Redonda no sentido
de apoiar a continuação sustentável e a
longo prazo do processo.

A liderança da Mesa Redonda
A Mesa Redonda necessita de um líder, cujo
papel tem de ser deﬁnido de forma individual.
A pessoa em causa vai liderar o processo e
será responsável por monitorizar as tarefas,
moderar as reuniões, organizar a logística
das reuniões, elaborar as atas e deﬁnir a data
da reunião seguinte. É benéﬁco que o líder
tenha experiência em gestão de projetos. O
objetivo geral é que o município se aproprie
da Estratégia Local para o Álcool o que
sugere que a liderança deva ser assumida
por um funcionário do município. No global,
é essencial que as responsabilidades no
seio do grupo sejam claramente deﬁnidas e
distribuídas.

Existem algumas questões básicas que devem
ser respondidas desde o início:
■ Quem lidera a Mesa Redonda / a tarefa da
Estratégia Local para o Álcool?
■

Com que frequência irá a Mesa Redonda
reunir?

■

Qual é o papel de cada um dos membros
da Mesa Redonda?

Os pontos seguintes contribuem para a
eﬁciência das reuniões da Mesa Redonda:
As expetativas e tarefas dos membros da Mesa
Redonda têm de ser claramente deﬁnidas
desde o início. É igualmente importante
que exista desde o início um entendimento
proﬁssional comum do processo entre os
membros do comité de acompanhamento.
É essencial que a Mesa Redonda reúna
regularmente para monitorizar de forma
eﬁcaz e ajustar o plano de ação e as medidas
individuais, caso seja necessário. O espaço
entre as reuniões da Mesa Redonda não
deve ser demasiado longo para manter o
envolvimento dos membros. Demonstrou ser
benéﬁco o enfoque mais intensivo numa tarefa
durante alguns meses do que apenas duas
reuniões ao longo do ano.
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Conselhos práticos:
■ Recorra a estruturas já existentes, como
grupos de trabalho
■ Inclua representantes dos jovens e dos
pais (➞ Participação!)
■ Nomeie um líder e deﬁna as funções e
expetativas de todos os membros
■ O espaço entre as reuniões da Mesa
Redonda não deve ser demasiado
longo para manter o envolvimento
dos membros (consoante as tarefas a
realizar, 4-6 reuniões ao longo do ano).
■ Crie um ambiente de trabalho
construtivo!
■ A Mesa Redonda não deve ser
demasiado grande nem demasiado
pequena (5-10 membros)!

Quais são as tarefas dos
membros?
Quando se recrutam novos membros para
a Mesa Redonda, as suas expetativas e
tarefas têm de ser claramente deﬁnidas e
comunicadas desde o início:
■ Os membros têm de participar nas reuniões
(recomenda-se que trimestralmente)
■ Serão representantes da Estratégia Local
para o Álcool junto dos políticos e do
público
■ O envolvimento e a participação ativa são
obrigatórios
■ Devem usar as suas ligações proﬁssionais
e outras redes existentes para apoiar a
Estratégia Local para o Álcool
■ Irão avaliar as necessidades com base na
RAR e decidir em conjunto o plano de ação,
i.e. selecionar as medidas respetivas
■ Disseminação do processo
■ Sensibilização
■ Informação contínua dos quadros políticos

Fatores para motivar as partes
interessadas a participar:
■ Abordagens de prevenção inovadoras
■ Pequenos sucessos
■ Compromisso pessoal
■ Uma abordagem participativa (p.ex.
Incluindo ideias dos membros da Mesa
Redonda)
■ Boa capacidade de comunicação
e de gestão de projetos (p. ex. o
estabelecimento de objetivos é
importante, transmitir a ideia de que
a prevenção em matéria de consumo
de álcool é uma tarefa conjunta da
sociedade)
■ Disponibilidade de um orçamento
■ Pressão do município (para dar
prioridade ao apoio à prevenção em
matéria de consumo de álcool)

As primeiras reuniões
Os resultados da RAR têm constituído um bom
ponto de partida para as Mesas Redondas,
uma vez que fornecem informação sobre as
necessidades locais relativas à prevenção da
dependência do álcool como ponto de partida
para a discussão. Trata-se de uma boa forma
de começar e selecionar os contextos mais
relevantes.
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4.4 “Vamos planear a ação!”
Avaliação das
Necessidades

2
https://
www.mindtools.com/
pages/article/
smart-goals.htm

Plano de
Ação

Após obter uma visão geral abrangente da
situação e necessidades locais (resultados
da RAR), a Mesa Redonda escolhe a(s)
principal(ais) área(s), i.e. contextos onde deve
agir, e deﬁne um plano de ação detalhado.
Em termos gerais, um plano de ação fornece
uma descrição detalhada das tarefas que
devem ser realizadas para atingir os objetivos
já deﬁnidos. Nele todo o processo é dividido
em passos realizáveis com base no calendário
deﬁnido, obtendo-se um roteiro claro de como
se chega lá. Os planos de ação contribuem
para a eﬁciência através da atribuição de
um enquadramento temporal aos passos
individuais do processo. Facilitam igualmente o
acompanhamento do processo.

Os passos seguintes devem ser tidos em
consideração quando se deﬁne o plano de
ação: De forma a reconhecer quais são as
medidas certas, é útil seguir medidas existentes
já avaliadas e testadas na prática. No início
do Localize It teve lugar um estudo de boas
práticas nos 11 países participantes e os planos
de ação foram alimentados por este catálogo
de boas práticas em matéria de prevenção do
consumo de álcool. Pode fazer o download do
catálogo aqui:
https://www.euronetprev.org/projects/
localize-it.

As seguintes questões são úteis
quando se considera um plano de
ação adequado:
■

recomenda-se seguir a abordagem
SMART2:
– Simples e Especíﬁco: O seu objetivo
deve ser claro, simples e especíﬁco,
de outra forma não conseguirá
centrar os seus esforços ou sentir-se
verdadeiramente motivado a atingi-lo.
– Mensurável: É importante deﬁnir
objetivos mensuráveis, para poder
acompanhar o progresso e manter-se
motivado. Avaliar o progresso ajuda-o a
manter-se focado, cumprir os prazos e
sentir a emoção de estar cada vez mais
perto de atingir o seu objetivo.

– Atingível: O seu objetivo necessita
igualmente de ser realista e atingível para
ter êxito. Por outras palavras, deve testar
as suas capacidades mas ser possível
de atingir. Quando deﬁne um objetivo
atingível pode conseguir identiﬁcar
oportunidades ou recursos que tenham
sido descurados e que podem ajudá-lo a
estar mais perto de o atingir.
– Relevante: Este passo prende-se com
assegurar que o seu objetivo tem
signiﬁcado e que está em linha com
outros objetivos relevantes. Todos
necessitamos de apoio e ajuda para
atingir os nossos objetivos, mas é
importante manter o controlo sobre
eles. Assim, é importante certiﬁcar-se de
que os seus planos contribuem para que
todos possam avançar, mas que continua
a ser responsável por atingir o seu próprio
objetivo.
– Temporizável: Todos os objetivos
precisam de ter uma data de ﬁm, para
que tenha um prazo onde se concentre
e motivação para trabalhar. Esta parte
dos critérios dos objetivos SMART ajuda
a evitar que as tarefas do dia-a-dia
assumam prioridade relativamente aos
seus objetivos com prazos mais longos.
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Quais são as medidas e projetos a
implementar?
■ Existem algumas medidas com máxima
prioridade?
■ Quais são os recursos disponíveis ou
necessários – em termos de pessoal,
dinheiro e conhecimentos?
■ De que forma e em que ordem cronológica
devem as medidas selecionadas ser
implementadas (curto, médio ou longo
prazo)?
■

Figura 3: 10 pontos –
Celebrar ao mais alto nível
Fonte: Prävention ONLUS, Itália

Veriﬁcou-se que a forma de maior sucesso
em termos de estratégia local para o álcool
é a combinação de medidas estruturais e
individuais (➞ capítulo 2.2). As medidas
únicas e isoladas não permitem obter um
efeito sustentável. As medidas individuais
necessitam de um enquadramento dentro do
qual sejam implementadas, i.e. as estruturas
nas quais o consumo de álcool tem lugar.
Simultaneamente, impor apenas medidas
repressivas, p.ex. proibição do consumo de
álcool em certas zonas, apenas irá ter um
efeito de curto prazo. O objetivo é construir
um conjunto coerente de medidas (estruturais
e individuais). No âmbito do projeto Localize
It os municípios são encorajados a deﬁnir pelo
menos quatro medidas, duas estruturais e duas
individuais.

As medidas estruturais podem
incluir:
■

■

■

■

■

■

■

Licensing Medidas de licenciamento
para estabelecimentos noturnos ou
festivais (Figura 3)
Regulamentos relativos à venda de
álcool, p. ex. limitações de horas ou de
pontos de venda, como acontece nas
estações de serviço
Proibições de consumo de álcool
em certas zonas /espaços públicos,
p. ex. em Linz (Áustria) na
“Hessenparkplatz”
Iniciativas de estabelecimento de redes
entre pais, p. ex. a criação de grupos
no Messenger
Disponibilização de transporte
gratuito para casa em zonas onde
há estabelecimentos de diversão ou
festivais noturnos
Orientações relativas ao consumo
de álcool nas escolas e locais com
frequência de jovens, etc.
Desenvolvimento de procedimentos
comuns, p. ex. para a polícia, forças
de segurança, serviços de assistência
social a jovens ou para anomalias em
espaços públicos
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As medidas estruturais podem demorar
mais tempo a implementar, uma vez que
normalmente a sua decisão tem lugar ao nível
político.

Alguns exemplos dos parceiros do
projeto:
■

■

3

https://www.halt.de/
■

Em ambos os municípios italianos foi
adotado um sistema de identiﬁcação
e licenciamento de estabelecimentos
noturnos, denominado “10 pontos –
celebrar ao mais alto nível” (➞ Figura 3)
No Luxemburgo foram desenvolvidas
orientações para a segurança da vida
noturna com base na campanha de boas
práticas “Keen Alkohol ënner 16 Joer – Mir
halen eis drun!”, (➞ Figura 5) que foram
distribuídas em serviços de apoio aos
jovens, clubes desportivos e associações.
Outra das medidas implementadas neste
plano de ação local especíﬁco foi uma lista
de veriﬁcação para os organizadores de
festivais.
Em Rača, na Eslováquia, como parte do
programa de boas práticas “TAKE CARE”,
foi impresso e distribuído um manual para
lojas que vendem bebidas alcoólicas.

Medidas individuais destinadas diretamente
a induzir uma mudança no comportamento

do grupos-alvo, i.e. jovens, mas também
para pais e pessoal das lojas e restauração.
Podem ser seminários para pais ou alunos das
escolas, mas também formação de pessoal ou
campanhas de sensibilização/informação. No
entanto, veriﬁcou-se que concentrar apenas
na informação/avisos e desenvolvimento de
competências/qualiﬁcações não terá os efeitos
desejados (Oncioiu et al., 2018).
As medidas individuais podem
incluir:
■ Workshops educativos nas escolas e
para os pais
■ Medidas ou campanhas de
sensibilização em diferentes contextos
ou para diferentes grupos-alvo
■ Programas psicoeducativos
■ Abordagens de fortalecimento da
resiliência
■ Medidas de redução dos riscos p. ex.
em ambientes noturnos
■ Intervenções curtas como “HaLT”3 no
hospital após uma intoxicação alcoólica
Encontram-se disponíveis no anexo e para
download no sítio web do projeto modelos
práticos para deﬁnir planos de ação.

4.5 “Do plano à ação!”
Realização
de Atividades

O fator de apoio mais
importante para a
implementação de medidas
de prevenção de consumo de
álcool num município é uma
rede de alta qualidade!
Especialista em prevenção do Localize It

Uma vez deﬁnido o plano de ação, tem início a
fase de implementação. Consoante os planos
de ação, veriﬁcaram-se vários desaﬁos nos 22
municípios participantes:
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■
■
■
■
■
■
■

Recrutar pares e participantes
Conseguir chegar aos pais no contexto do
“trabalho com os pais”
Eventos imprevisíveis como greves dos
instrutores de condução
Eleições locais durante a fase de
planeamento e implementação
Outras prioridades políticas
Baixa motivação por parte dos municípios
vs. altas expetativas
O planeamento temporal do projeto foi
um dos maiores desaﬁos. No âmbito do
Localize It, o horizonte temporal foi
deﬁnido pelo enquadramento do projeto.
Por outro lado, várias medidas foram
interligadas a eventos já agendados no seio
da comunidade, pelo que o seu horizonte
temporal já estava deﬁnido.

Como tornar o processo
duradouro
Para que a Estratégia Local para o Álcool seja
eﬁcaz e duradoura é essencial que haja uma
identiﬁcação com a estratégia e compromisso
com ela da parte da administração local
e dos decisores políticos! Para além dos
esforços dos especialistas em prevenção
envolvidos, o compromisso político foi a
principal (!) força motriz da Estratégia Local
para o Álcool e um dos principais fatores de
sucesso. Foi igualmente um dos principais

desaﬁos ao longo de todo o processo nos 22
municípios: criar compromisso (político) para
com a Estratégia Local para o Álcool, motivar
os atores para se envolverem e tornarem a
estratégia “sua”. Se a Estratégia Local para o
Álcool não for aceite e apoiada pelos políticos
e administração, o plano de ação pode
não chegar a ser implementado. Para obter
compromisso, os principais grupos políticos, o
Presidente da Câmara, outros políticos de alto
nível, diferentes partes interessadas e o público
em geral devem ser envolvidos na preparação
do processo da Estratégia Local para o Álcool
e no plano de ação (Claesson et al. 2010).
Assim, recomendamos que seja procurado
compromisso político desde o início do
processo, quando a ideia da Estratégia Local
para o Álcool ainda estiver a dar os primeiros
passos.
Para os membros da Mesa Redonda, de
modo a criar apoio e manter os membros
motivados, os intervalos entre reuniões e
discussões no sentido de chegar a uma
decisão não devem ser mais prolongados do
que o necessário, sob pena de a motivação
se reduzir (➞ capítulo 4.3). Este processo é
moroso, pelo que o líder da Mesa Redonda
deve procurar que as tomadas de decisão
tenham lugar de forma atempada. Podem
implementar-se algumas medidas mais simples

numa fase precoce do processo para que “já
haja coisas a acontecer”. Pode ser por exemplo
a distribuição de material de sensibilização
ou um workshop nas escolas, etc. Conforme
descrito no capítulo 2.2 as medidas estruturais
normalmente são mais demoradas, uma vez
que necessitam de tomada de decisão ao
nível político, como sejam o licenciamento de
estabelecimentos, a restrição do horário de
venda, ou a proibição do consumo de álcool
em determinados espaços públicos.
Por último, mas igualmente da máxima
importância, é sensibilizar o público em
geral para a questão, p. ex. através de
campanhas nos meios de comunicação ou
de apresentações em clubes desportivos em
eventos públicos (p.ex. na Noite Desportiva
de Mondorf-les-Bains, no Luxemburgo, ou
no dia da campanha #outside em Bad Ischl,
na Áustria). Os dados recolhidos na RAR
podem ser utilizados para informar o público
sobre como e porquê o consumo de álcool
pelos jovens está a causar problemas na sua
comunidade.

O objetivo é passar da
permissão ao compromisso
e angariar apoio.
Especialista em prevenção, Países Baixos
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4.6 Como tornar o
processo duradouro
Monitorização
e
Implantação

Para que a Estratégia Local para o Álcool seja
eﬁcaz e duradoura é essencial que haja uma
identiﬁcação com a estratégia e compromisso
com ela da parte da administração local
e dos decisores políticos! Para além dos
esforços dos especialistas em prevenção
envolvidos, o compromisso político foi a
principal (!) força motriz da Estratégia Local
para o Álcool e um dos principais fatores de
sucesso. Foi igualmente um dos principais
desaﬁos ao longo de todo o processo nos 22
municípios: criar compromisso (político) para
com a Estratégia Local para o Álcool, motivar
os atores para se envolverem e tornarem a

estratégia “sua”. Se a Estratégia Local para o
Álcool não for aceite e apoiada pelos políticos
e administração, o plano de ação pode
não chegar a ser implementado. Para obter
compromisso, os principais grupos pol íticos, o
Presidente da Câmara, outros políticos de alto
nível, diferentes partes interessadas e o público
em geral devem ser envolvidos na preparação
do processo da Estratégia Local para o Álcool
e no plano de ação (Claesson et al. 2010).
Assim, recomendamos que seja procurado
compromisso político desde o início do
processo, quando a ideia da Estratégia Local
para o Álcool ainda estiver a dar os primeiros
passos.
Para os membros da Mesa Redonda, de modo
a criar apoio e manter os membros motivados,
os intervalos entre reuniões e discussões no
sentido de chegar a uma decisão não devem
ser mais prolongados do que o necessário, sob
pena de a motivação se reduzir (➞ capítulo
4.3). Este processo é moroso, pelo que o
líder da Mesa Redonda deve procurar que as
tomadas de decisão tenham lugar de forma
atempada. Podem implementar-se algumas
medidas mais simples numa fase precoce do
processo para que “já haja coisas a acontecer”.
Pode ser por exemplo a distribuição de
material de sensibilização ou um workshop nas
escolas, etc. Conforme descrito no capítulo

2.2 as medidas estruturais normalmente são
mais demoradas, uma vez que necessitam de
tomada de decisão ao nível político, como
sejam o licenciamento de estabelecimentos, a
restrição do horário de venda, ou a proibição
do consumo de álcool em determinados
espaços públicos.
Por último, mas igualmente da máxima
importância, é sensibilizar o público em
geral para a questão, p. ex. através de
campanhas nos meios de comunicação ou
de apresentações em clubes desportivos em
eventos públicos (p.ex. na Noite Desportiva
de Mondorf-les-Bains, no Luxemburgo, ou
no dia da campanha #outside em Bad Ischl,
na Áustria). Os dados recolhidos na RAR
podem ser utilizados para informar o público
sobre como e porquê o consumo de álcool
pelos jovens está a causar problemas na sua
comunidade.
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O compromisso cresce quando as
pessoas ...
… trabalham em conjunto, se conhecem e
conhecem o trabalho uns dos outros
… se comprometem a colaborar, por
escrito
… veriﬁcam o sucesso do seu trabalho
… falam sobre o que estão a fazer e como
isso é importante
… se sentem apreciadas pelo seu trabalho
e experiência.
”As medidas sustentáveis têm por objetivo
alcançar mudanças duradouras e veriﬁcáveis nos
grupos-alvo e contextos abordados, no sentido
do fortalecimento das competências e recursos
individuais e do desenho sustentável de condições
de vida mais saudáveis” (Kooperationsverbund
Chancengleichheit, 2015). Neste sentido, a Mesa
Redonda tem a responsabilidade de monitorizar
a implementação do plano de ação, avaliá-lo
e ajustá-lo, se necessário. Se for possível e
exequível, as medidas devem ser integradas
numa oferta regular. Isto signiﬁca que as medidas
de sucesso terão continuidade, enquanto as
restantes não, permitindo que a Mesa Redonda se
possa então centrar em novas tarefas e objetivos.
É aconselhável começar por objetivos e tarefas
exequíveis e não ter expetativas demasiado
altas no início (➞ capítulo 4.3).

4.7 “O que funciona onde?”
Municípios rurais vs. urbanos
Os municípios que participaram no Localize
It vão de zonas maioritariamente rurais na
Itália, Luxemburgo ou Países Baixos a áreas
metropolitanas como Atenas, na Grécia, ou
Brno e Plzeň na República Checa. No âmbito
da RAR não foram identiﬁcados padrões
em termos de seleção dos contextos e das
medidas dos planos de ação. Não obstante,
pode referir-se que em municípios mais
pequenos os canais de comunicação e decisão
são provavelmente mais curtos, enquanto
em municípios de maiores dimensões podem
existir mais recursos para implementar um
projeto como o Localize It.

Contextos
Nos primeiros meses do projeto foi realizado
um estudo sobre boas práticas, tendo sido
deﬁnidos como contextos prioritários:
■ Escolas
■ Trabalho com os pais
■ Locais de festas, festivais, restaurantes e
bares e lojas/espaços públicos
■ Segurança rodoviária
■ Crianças de famílias com problemas de
dependência de álcool

Os 22 municípios participantes no Localize
It centraram os seus planos de ação nos
primeiros quatro contextos: escolas; trabalho
com os pais; locais de festas, festivais,
restaurantes e bares, lojas; e segurança
rodoviária Apenas os municípios da Eslováquia
se centraram no grupo-alvo das crianças
de famílias com problemas de dependência
de álcool e fortaleceram as redes de apoio
e ofertas existentes para estas crianças e
suas famílias. Outros contextos abordados
em alguns municípios foram o trabalho
com os jovens e espaços públicos, este
último intimamente ligado ao contexto das
festas. Partilhamos neste capítulo algumas
experiências relativas aos quatro contextos
prioritários.

Escolas
O número mais elevado de programas e
medidas de boas práticas foi disponibilizado
por toda a União Europeia no contexto das
escolas. O catálogo de boas práticas inclui
diversos programas disponíveis em países
parceiros, com as respetivas informações
de contacto. Assim, as Mesas Redondas
dispõem de diversas medidas, entre as quais
podem escolher. Veriﬁca-se que muitos
desses programas partilham vários aspetos
semelhantes.
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Foi necessário proceder a algumas adaptações
em programas transferidos de outros locais.
Por exemplo, nos Países Baixos (➞ casos
dos países, capítulo 7.2), foi implementado
o programa “Diversão sem álcool”, que
se baseia na forma como a prevenção do
consumo de álcool tem lugar nos Países Baixos
comparativamente à Bélgica; na Grécia foi
desenvolvido o programa “Crush” onde alguns
elementos puderam ser implementados, mas
outros não.
Veriﬁcou-se que tão importante como a
própria medida foi a existência de pessoas de
contacto envolvidas e motivadas nas escolas.
Foi altamente benéﬁco conseguir uma boa
ligação entre as escolas e os funcionários
responsáveis do município ou os membros
da Mesa Redonda, uma vez que é necessário
ter o seu apoio para implementar medidas
de prevenção nas escolas. Por outro lado, os
principais desaﬁos neste contexto, foram a
existência de estruturas escolares rígidas, a
falta de recursos e as mudanças ao nível do
pessoal. A prevenção do consumo de álcool
não é um tópico essencial na maioria das
escolas; é apenas um tópico entre muitos a
abordar.

Enquanto programa de prevenção,
o Localize It fazia falta na
realidade grega. Através da sua
implementação comprovámos que
se trata de uma ferramenta valiosa
para ajudar os alunos menores
de idade que estão a começar
a consumir álcool sem estarem
informados sobre as consequências.
Estou muito contente por ter
participado nas Mesas Redondas do
programa e pelo facto de a minha
escola estar envolvida no programa.
High school director, Athens, Greece

As escolas também podem ajudar a obter
acesso aos pais, que são outro enfoque do
Localize It.

Trabalho com os pais
Este contexto foi selecionado por sete
municípios. O principal objetivo das medidas
para pais é sensibilizá-los para a questão
do consumo de álcool por parte dos jovens
e, especiﬁcamente, pelos seus ﬁlhos. As
medidas que foram implementadas incluem
abordagens de pares (“euro pais”), eventos
de sensibilização e material para a abordagem
“festa em casa”. Os principais desaﬁos nesta
área prenderam-se com os recursos ﬁnanceiros

limitados e uma falta de aceitação cultural
relativamente a algumas medidas. Outra
diﬁculdade foi de facto chegar aos pais,
reuni-los e motivá-los. Em diversos países, a
impressão é a de que os pais sentem alguma
renitência em participar em programas que
se centram especiﬁcamente no consumo de
álcool. Tal pode dever-se ao facto de sentirem
que as suas competências parentais ou os
seus próprios hábitos de consumo possam
ser questionados. Uma abordagem com
maior sucesso foi falar aos pais sobre tópicos
gerais da parentalidade (p.ex. puberdade ou
parentalidade em geral) e abordar o consumo
de álcool apenas como um dos tópicos, entre
muitos.

Não falem sobre os pais,
mas com os pais, de modo
a conseguir uma abordagem
adequada que possa satisfazer
as suas necessidades.
Responsável político de Winterswijk,
Países Baixos

Locais de festas, festivais, lojas,
restaurantes e bares
Mais de metade dos municípios (n=12)
selecionou o contexto “locais de festas,
festivais, lojas, restaurantes e bares” como
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foco dos seus planos de ação. Alguns
criaram grupos de trabalho especíﬁcos com
especialistas neste contexto para trabalhar no
plano de ação.
As medidas implementadas nestes 12
municípios incluem abordagens de pares tais
como “Antes que te queimes” de Portugal,
medidas e campanhas de sensibilização,
formação de pessoal, p. ex. baseadas em
programas de boas práticas como “TAKE
CARE”, “Barcode” ou “Club Health”, medidas
relativas à redução de riscos relacionados com
o consumo de álcool integradas em ofertas
de prevenção em locais de animação noturna
ou em festivais ou materiais informativos e
eventos para o pessoal que trabalha nestes
contextos. A identiﬁcação de estabelecimentos
de animação noturna e festivais tem sido o
foco em Klausen e St. Leonhard, no Sul do
Tirol.
Neste contexto, as zonas rurais e urbanas
ou as áreas metropolitanas podem diferir. A
animação noturna em cidades como Atenas
ou Brno é completamente diferente da das
zonas rurais do Sul do Tirol. No entanto,
ambas as cidades identiﬁcaram necessidades
relativamente à prevenção do consumo de
álcool e selecionaram este contexto como foco
dos seus planos de ação.

Segurança rodoviária
Uma vez que o número de acidentes rodoviários
envolvendo jovens e o consumo de álcool é
elevado, este foi um dos contextos selecionados
no Localize It. Os municípios de Aglantzia,
no Chipre, Dudelange, no Luxemburgo e o 3º
distrito de Atenas, na Grécia, centraram os seus
esforços neste contexto.
Foi implementado em Atenas o programa
“Peer Drive Clean”, envolvendo o
recrutamento e formação de pares e a
disseminação do programa em escolas de
condução. Apenas recentemente as escolas
de condução se tornaram obrigatórias na
Grécia e este foi um argumento chave para
a implementação do programa. No entanto,
uma greve do sindicato dos instrutores
de condução atrasou o processo mas, no
global, a abordagem de pares teve grande
sucesso e foi solicitada por outras escolas
de condução. Uma vez que a abordagem de
pares na prevenção do consumo de álcool foi
bastante inovadora na Grécia, acabou por se
tornar uma tarefa implementada com grande
entusiasmo no âmbito do projeto. O programa
foi complementado com uma campanha no
Facebook para sensibilizar para o problema.
Devido a uma decisão tomada pela Mesa
Redonda de Aglantzia apenas foram utilizados
elementos de informação e sensibilização, p.

ex. utilização de óculos que simulam a visão
sob o efeito do álcool (“alcohol goggles”).
Em Dudelange (Luxemburgo) realizou-se
um workshop sobre o efeito do álcool na
segurança rodoviária no âmbito de uma
semana de apresentações nas escolas.
As opções de medidas estruturais nesta área
incluem a disponibilização de transportes
seguros à saída das festas e festivais, a criação
de serviços de transporte ou a implementação
da campanha BOB (ver catálogo de boas
práticas), que promove a ideia de que entre
um grupo de amigos um deles se deve manter
sóbrio e ser o condutor de todo o grupo.
No global, as medidas de prevenção dentro
do contexto da segurança rodoviária diferem
consoante a dimensão dos municípios
(ambiente rural vs. urbano), mas também
dependem dos incidentes locais que possam
ter tido impacto na opinião pública. O
trânsito é muito diferente em grandes cidades
comparativamente às mais pequenas ou
mesmo em zonas rurais. Enquanto as questões
ligadas ao trânsito nas grandes cidades podem
normalmente apresentar mais desaﬁos, nas
zonas rurais o desaﬁo prende-se mais com a
falta de transportes públicos e com as grandes
distâncias que têm de ser percorridas para se
chegar a casa.
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Em resumo, o cerne da participação dos
jovens prende-se com reconhecê-los como
especialistas dos ambientes onde vivem. No
Localize It, os jovens foram envolvidos como
pares no contexto da segurança rodoviária
e no programa “Peer Drive Clean” na
Grécia, bem como nos setores da animação
noturna na Bélgica e na República Checa.
No Luxemburgo, os jovens produziram uma
curta-metragem. Em Bad Ischl (Áustria) foi

4.8 “Envolver!” –
Participação

A participação está muito relacionada com as
oportunidades que são dadas às pessoas para
expressar as suas ideias e interesses, p. ex. nas
escolas, trabalho com crianças e com jovens,
clubes desportivos ou mesmo nas estruturas
políticas. No Localize It, o principal grupoalvo eram os jovens (12-25 anos de idade).
Promover a participação é
uma tarefa que deve ser
Normas de qualidade para os processos participativos dos
destinada a todos os jovens
jovens:
(BMFSJF, 2017 & Katranitz,
■ A participação é promovida e apoiada - dá origem a uma
2018). O Ministério Federal
cultura de participação.
Alemão para as Questões da
■ Todos os jovens têm a possibilidade de participar.
Família, Idosos, Mulheres e
■ Os objetivos e decisões são transparentes - desde o início.
Juventude (BMFSFJ, 2015)
■ Existe clareza e oportunidade para a tomada de decisão.
publicou normas gerais de
■ A informação é compreensível e a comunicação é igualitária.
qualidade para os processos
■ Os jovens escolhem os tópicos que são relevantes para eles.
participativos dos jovens:
■ Os métodos são atrativos e orientados para o grupo-alvo.

Foi muito benéﬁco envolver
os jovens: Com esta
abordagem participativa foi
possível desenvolver algo com os
jovens e para os jovens. Os jovens
demonstraram grande motivação,
entusiasmo e responsabilidade e
propuseram iniciativas incríveis.
Parceiro de cooperação local no Luxemburgo

■
■
■
■
■
■
■

São disponibilizados recursos suﬁcientes para fortalecer a
capacidade de auto-organização.
Os resultados são implementados atempadamente.
Estabelecem-se redes entre os envolvidos.
Os envolvidos são qualiﬁcados para a participação.
Os processos de participação são concebidos de forma a
permitir ganhos pessoais.
O compromisso é fortalecido pelo reconhecimento.
A participação é avaliada e documentada.

desenvolvido um projeto de diplomas como
componente do plano de ação (“Gerações
no centro”/”Generationen im Zentrum”),
que incluiu a elaboração e implementação de
um evento de sensibilização, bem como uma
reﬂexão e análise do evento.
Representantes dos jovens foram igualmente
envolvidos como membros das Mesas
Redondas, e assim incluídos no processo de
tomada de decisão em Paralimni (Chipre)
e Lousã (Portugal). Em St. Leonhard, os
especialistas em prevenção tentaram envolver
os jovens nas Mesas Redondas, mas tal
revelou-se extremamente difícil. Uma reunião
da Mesa Redonda foi integralmente dedicada
à discussão das opções para promover a
participação dos jovens na Estratégia Local
para o Álcool. No global, as experiências de
participação dos jovens revelam que se os
jovens forem envolvidos no planeamento
das medidas, a aceitação entre esta geração
aumenta. Outra possibilidade para potenciar a
participação dos jovens é envolver estruturas já
existentes, como os parlamentos jovens.

Estabelecer um diálogo sobre o álcool
com as pessoas a quem este problema
diz respeito (pais e ﬁlhos) vale
certamente a pena
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Custos para o município e
especialistas em prevenção

Benefícios

Recursos humanos por parte do município (reuniões
com especialistas em prevenção, coordenação da
Mesa Redonda, participação na Mesa Redonda,
introdução do tema junto de comissões políticas,
relações públicas e participação em eventos
relacionados com a Política Local para o Álcool, etc.)

Reputação, participação num projeto atrativo,
relações públicas, marketing.
Apreciação pelo compromisso assumido de forma
exemplar

Custos de formação (dependendo das medidas que
forem escolhidas)

Redução de custos para o município, p. ex. na
eliminação do lixo, distúrbios, acidentes, etc.

Custos dos eventos (local, oradores, programa,
manutenção)

Redução dos efeitos adversos para o grupo-alvo

Custos com materiais (p. ex. brochuras e outros
materiais de sensibilização)

Conceito e estrutura providenciados;
Aconselhamento e utilização do conhecimento dos
especialistas em prevenção locais

Recursos humanos dos especialistas em prevenção
(p. ex. reuniões com os municípios, RAR, formação
e implementação das medidas, relações públicas,
participação nas Mesas Redondas)

Melhoria das estruturas de colaboração entre os
atores locais

O estabelecimento de uma Mesa Redonda local para a
prevenção do consumo de álcool pelos jovens pode ser
conseguido com um orçamento reduzido (acerca de
40,00€ para manutenção, impressões, deslocações) e
um investimento exequível de horas de trabalho (uma
média de 29 h durante o período de avaliação de 27
meses).

Efeitos secundários benéﬁcos não previstos
(➞ capítulo 4.10

Quadro 1: Custos e benefícios para os municípios

4.9 “Quais são os custos?
Quais são os benefícios?”
Naturalmente que para os municípios é
extremamente relevante saber quais os custos
decorrentes e quais os benefícios que os seus
cidadãos obterão em troca. Existem vários
aspetos que têm de ser tidos em consideração
em termos ﬁnanceiros e que dependem em
grande parte das medidas que são escolhidas.
A maioria das medidas estruturais, por
exemplo, não é intensiva em termos de custos
(ﬁnanceiros) mas sim em termos de pessoal
e tempo. Do lado dos benefícios, o principal
é permitir aos jovens da cidade que cresçam
de forma saudável e que desempenhem uma
tarefa que está, seguramente, ao seu alcance.
Relativamente aos custos ﬁnanceiros, a
avaliação do projeto chegou à seguinte
conclusão: Para o estabelecimento das Mesas
Redondas foram investidas uma média de
M=29 horas de trabalho (mín. 2h, máx. 75h).
Para n=14 dos 22 municípios participantes,
os parceiros do projeto estimaram custos
ﬁnanceiros adicionais envolvidos no
estabelecimento das Mesas Redondas. De
acordo com as suas estimativas, foi gasta
uma média de 41,00€ (mín. 0€; máx.
83,00€) em materiais e atividades associadas
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ao estabelecimento das Mesas Redondas.
Os custos decorrem essencialmente das
necessidades de impressão (convites, panﬂetos
informativos, informações de índole política)
e custos de deslocação (reuniões com partes
interessadas dos municípios).
Nota prática: “O estabelecimento de
uma Mesa Redonda local para a prevenção
do consumo de álcool pelos jovens pode
ser conseguida com um orçamento
reduzido (≈ 40,00 €) e um investimento
exequível de horas de trabalho (≈ 30 h)”
O quadro 1 uma imagem (não exaustiva)
dos custos e benefícios e apresenta alguns
objetivos mais tangíveis.

4.10 Bem-vindos efeitos
secundários!
Para além dos efeitos desejados ao nível
local, foram identiﬁcados diversos efeitos
secundários positivos do Localize It que não
tinham sido previstos. Estes casos podem ser
resumidos do seguinte modo:
■ Aumento da colaboração para além das
estruturas do projeto
■ Introdução de novas abordagens em
alguns países, p. ex. o trabalho com pares
ao nível da prevenção é uma abordagem
completamente nova na Grécia
■ Sensibilização geral para o risco do
consumo de álcool por parte dos jovens
■ Colaboração entre diversos municípios, p.
ex. portaria relativa ao consumo de álcool
(Itália)
■ Melhoria de produtos, materiais e
campanhas existentes
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4.11 Desaﬁos e fatores
de apoio
Todo o conceito da Estratégia Local para o
Álcool depende das condições existentes,
do apoio por parte dos decisores políticos,
da motivação e envolvimento de pessoas
chave e de redes de alta qualidade. Por
outro lado, alguns fatores de desaﬁo
podem abrandar signiﬁcativamente todo o
processo. Enumeramos abaixo os fatores que
inﬂuenciaram o processo Localize It:

Ajuda e apoio
Apoio e envolvimento dos decisores (políticos)
locais (de baixo para cima)

Questões políticas, tais como enfoques diferentes das
políticas locais, o “álcool” não está presente na agenda
política e tentam-se aplicar medidas com potencial de
Relações Públicas sem ter efetivamente em mente o
grupo-alvo

Alto nível de motivação das partes interessadas
(de baixo para cima); envolvimento de pessoas
chave que tornaram o projeto “seu” e agiram como
“motor” de todo o processo

Baixo nível ou falta de motivação das partes interessadas
envolvidas; ausência de atores chave nas mesas
redondas, p. ex. clubes desportivos

Envolvimento mútuo dos municípios e dos
especialistas em prevenção

Alterações ao nível do pessoal/pessoas de contacto;
incerteza relativamente a quem é a pessoa de contacto
adequada; diﬁculdades em contactar pessoas de mais
alto estatuto (p. ex. o presidente da câmara)

Enfoque e atitude orientados para o processo

Enfoque em resultados de curto prazo; expetativas
irrealistas

Comunicação clara dos objetivos, funções e tarefas;
boa capacidade de gestão do projeto

Falta de tempo, pressões de tempo, gestão do tempo

O conceito de “Mesa Redonda” e seus benefícios
no estabelecimento de redes, partilha de ideias e
perspetivas e criação de motivação e compromisso

Atrasos devidos a eleições locais ou circunstâncias
imprevisíveis, p. ex. greves do sindicato dos instrutores de
condução na Grécia, ou desastres naturais em Portugal

Existência de colaboração com partes interessadas
relevantes, contactos existentes
Utilização de estruturas já existentes, p. ex. grupos
de trabalho locais
Participação do(s) grupo(s)-alvo
Quadro 2: Fatores de apoio e desaﬁo para
o desenvolvimento e implementação de
uma Estratégia Local para o Álcool

Desaﬁos e entraves

Entrevistas da RAR para sensibilização e motivação
para agir contra o consumo problemático de álcool
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4.12 Sustentabilidade
Passos do critério de sustentabilidade

Foram deﬁnidas as necessidades de uma
determinada
medida

Foi planeada e
implementada
uma medida

Conceção de projeto com base nas necessidades

A medida foi
concluída e
implementada
com sucesso

A medida implementada é
continuamente
monitorizada e
desenvolvida

Estabilização/implementação e inovação

De um projeto de curto prazo a uma oferta contínua

Figura 4: Passos do critério
de sustentabilidade
Fonte:
Kooperationsverbund
Gesundheitliche
Chancengleichheit (Ed.),
2015

Projetos que consomem muito tempo como
o Localize It apenas são produtivos se
os participantes conseguirem integrar os
resultados nas estruturas existentes e envolver
o máximo possível de atores aos diferentes
níveis e de diferentes formas. O enfoque numa
combinação de medidas estruturais e individuais
de prevenção permitiu um impacto sustentável.
O enfoque deve estar na exequibilidade
em combinação com os custos mais baixos
possível para os municípios. Em simultâneo, o
efeito para os municípios deve ser claramente
percetível e deve ser criado um plano de ação

personalizado e ajustado às condições locais.
A conceção de projeto orientada de
forma individual tornou possível que cada
município desenvolvesse o seu plano de ação
personalizado e ajustado à sua realidade. Todos
os municípios centraram a implementação
da Estratégia Local para o Álcool em
contextos especíﬁcos de forma a avaliar essas
experiências e utilizá-las em outras áreas. Esta
abordagem estruturou o processo e permitiu
o desenvolvimento de um processo passível de
ser gerido e controlado pelos especialistas em
prevenção e as Mesas Redondas.
Para garantir a implantação da Estratégia Local
para o Álcool, os parceiros trabalharam no
sentido de estabelecer uma Mesa Redonda
enquanto grupo de acompanhamento a
longo prazo. Para assegurar a sua existência
recorreu-se com sucesso a estruturas existentes
que se tornaram Mesas Redondas ou à ligação
destas a redes ou grupos de trabalho existentes.
Para manter o funcionamento do processo,
a Mesa Redonda necessita de um “motor”,
sendo que esta responsabilidade não deve
recair sobre uma única pessoa mas sim um
núcleo permanente.
É igualmente necessário obter o apoio
contínuo de um decisor (político) - deve ser
uma questão permanente na agenda da
autarquia local. Deve envolver as pessoas
“certas” e recorrer aos contactos existentes.

Uma boa rede é inestimável! O maior desaﬁo
no sentido de implantar uma Estratégia Local
para o Álcool é fazer com que o projeto “seja
deles”. O município tem de perceber por ele
próprio o valor do projeto, a estratégia tem
de ser visível para o público e ser deﬁnida
sob uma luz positiva. Tem de ser atrativa!
Uma opção é organizar conferências, dias
ou eventos temáticos para dar informação
sobre os resultados e salientar os sucessos
alcançados. Desde que a Estratégia Local para
o Álcool demonstre ter benefícios visíveis
para os envolvidos e para aqueles que lhe
dão apoio (ﬁnanceiro e político), continuará
a existir motivação para continuar o seu
desenvolvimento. Como referido desde o
início, a estratégia tem de estar adaptada
às necessidades locais especíﬁcas e de ser
continuamente atualizada e ajustada aos novos
desenvolvimentos.
As relações públicas desempenham um papel
essencial para assegurar que a estratégia
vai manter-se e continuar. O público tem de
ter conhecimento das coisas que estão a ser
feitas (coisas boas que podem dar origem a
cabeçalhos positivos na imprensa!). A estratégia
tem de ter visibilidade! Pode até ser integrada
na cultura do município, como aconteceu em
Klausen, no Sul do Tirol
(“Em Klausen cuidamos dos nossos jovens!”
➞ capítulo 7.5).
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A maioria dos 22 municípios participantes
no Localize It ainda está ocupada com a
implementação dos seus planos de ação. No
entanto, vale a pena partilhar com outros
municípios europeus as experiências que
tiveram lugar até ao momento, uma vez que
podem e devem motivar outros a assumir a
responsabilidade e desenvolver ações para
reduzir os riscos relacionados com o consumo
de álcool pelos jovens.
Os planos futuros dos parceiros do projeto e
dos municípios envolvidos incluem:
■ Apoio ao desenvolvimento e
implementação de uma Estratégia Local
para o Álcool em outros municípios na
região dos parceiros,
■ Disseminar medidas de boas práticas junto
de proﬁssionais especialistas em prevenção
da dependência (do álcool) e dar apoio
à sua implementação, caso estes assim o
desejem;
■ Informar as partes interessadas nacionais
relativamente aos benefícios da Estratégia
Local para o Álcool para os municípios,
jovens e proﬁssionais recorrendo aos canais
de comunicação disponíveis;
■ Aumentar a participação dos jovens no
âmbito das suas estratégias locais de
consumo de álcool.

Da perspetiva dos especialistas em prevenção,
o apoio dos municípios ao longo de todo o
processo da Estratégia Local para o Álcool é
complexa e morosa. O horizonte temporal do
Localize It foi muito restrito e constituiu um
desaﬁo para todos os parceiros. Para além
disso, alguns parceiros do projeto mostraramse reticentes relativamente à sua capacidade de
apoiar outros municípios da forma intensa em
que o ﬁzeram no Localize It. Não obstante,
estão disponíveis para os ajudar a decidir se
devem implementar uma Estratégia Local para
o Álcool e oferecer aconselhamento durante o
planeamento de medidas de prevenção e estão
empenhados em apoiar os municípios mas
necessitam do apoio do próprio município e da
Mesa Redonda.
Uma conclusão geral é seguramente o facto
de uma Estratégia Local para o Álcool de
sucesso necessitar do compromisso e apoio por
parte do município, ao nível politico e da
administração local, e pessoas chave
envolvidas e motivadas que assumam
a responsabilidade de fazer avançar o
processo.
Para além deste guia, outras ofertas
desejáveis para apoiar os especialistas em
prevenção e municípios europeus incluem
a disponibilização numa plataforma online
de ferramentas de E-learning, vídeos e
relatórios das experiências.
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7.1 Caso do Luxemburgo:
“A vida é mesmo assim –
altos e baixos, mas é preciso
tornar sempre a pôr os pés
no chão …”

Desde o início até ao ﬁm, o Localize It
constituiu um desaﬁo e foram necessários
vários passos para implementar o
projeto em dois municípios. O CePT
teve de enfrentar diversos obstáculos
e reveses. Para lidar com todos esses
desaﬁos, revelou-se necessário e útil

LU XE MBU RG O:
D U D E LA N G E & MON D ORF-LES- B AI NS
Autores:
J E A N -PA U L N ILLE S
LU C BOT H
ROLA N D CA RIU S
CePT – Centre de Prévention des Toxicomanies

garantir uma coordenação e preparação
com doses extra de paciência e energia
permanentes para manter o contacto
com as partes interessadas locais. Ainda
assim, foi um projeto bem-sucedido
e com valiosos resultados. Vários
elementos do projeto vão continuar
após o ﬁnal do projeto, mas isto é
apenas o início da implementação
da Estratégia Local para o Álcool. A
continuidade da implementação depende
da vontade política dos municípios e da
motivação e poder dos parceiros locais

Figura 5: Campanha no Luxemburgo
Fonte: CePT, Luxemburgo

para implementar as medidas e incluir
os conceitos no seu planeamento e no
trabalho diário.
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O Localize It foi implementado nos
municípios luxemburgueses de Dudelange
(20.000 habitantes) e de Mondorf-les-Bains
(5.000 habitantes). O parceiro do projeto CePT
convidou estes municípios para participar
no projeto, devido a anteriores experiências
positivas ao nível da cooperação para
ambos os lados. A diferença de dimensão
foi particularmente notória em termos dos
canais de tomada de decisão e das formas de
comunicação. Em Dudelange, os canais de
tomada de decisão tendem a ser mais longos
e mais complicados devido à existência de
estruturas maiores e mais anónimas, enquanto
em Mondorf os canais de comunicação são
mais curtos e menos pessoas têm de estar
envolvidas para abranger todas as tarefas
relevantes.
Através de contactos existentes, o CePT iniciou
reuniões com os presidentes da câmara e
outras partes interessadas para apresentação
do projeto. Os argumentos mais convincentes
foram os seguintes:
A possibilidade de continuar a colaboração
bem-sucedida no domínio da prevenção da
dependência
■ O envolvimento na prevenção local em
matéria de consumo de álcool e promoção
de um desenvolvimento saudável dos
jovens ao nível da política local
■

Em ambos os municípios, o CePT conduziu
as entrevistas da RAR com cerca de 20
participantes de diferentes contextos locais
com ligação à juventude, para obter uma visão
geral da situação local. Os resultados foram
apresentados aos presidentes da câmara e
atores responsáveis em ambos os municípios,
após o que os membros da Mesa Redonda
foram convidados pelos presidentes da câmara.
Com base nos resultados da RAR, as Mesas
Redondas decidiram concentrar-se no trabalho
com os jovens, retalho/festividades e escolas
e estabeleceram os respetivos grupos de
trabalho. Estes grupos de trabalho abriram o
caminho para um plano de ação através da
seleção das medidas e deﬁnição dos passos
necessários. Para que tal fosse possível, as
responsabilidades dos membros de cada grupo
de trabalho de cada uma das medidas tiveram
de ser claramente deﬁnidas.
Durante todo o processo os especialistas
em prevenção do CePT participaram em
todas as reuniões dos grupos de trabalho,
foram responsáveis pela coordenação global,
pela elaboração dos planos de ação, pela
preparação da documentação de trabalho e
relatórios dos resultados da RAR e todas as
reuniões e ainda, mas não menos importante,
pela coordenação da avaliação do projeto.
Foram elaborados relatórios intercalares para

os municípios (p. ex. para os presidentes da
câmara) para os manter informados sobre as
atividades do projeto.
Houve diversos desaﬁos, incluindo alterações
ao nível do pessoal (especialmente na área
do trabalho com os jovens), duas eleições
(autárquicas e legislativas) que deram origem
a alterações do pessoal (p. ex. o presidente da
câmara), alterações ao nível do planeamento
interno (p. ex. em grandes estruturas como
a escola secundária), falta de tempo e de
recursos humanos, outras prioridades e
decisões no seio da CePT, um novo feriado (“O
Dia da Europa”, no meio da semana ﬁxada
para a apresentação do projeto nas escolas,
de que resultou a existência de menos um
dia para concluir as atividades planeadas).
Tudo isto foi resolvido pelos especialistas
em prevenção da CePT e parceiros locais do
projeto de forma bastante ﬂexível, mas ainda
assim implicou grandes esforços. Os contactos
regulares e as reuniões ﬁzeram com que fosse
possível “sobreviver” a todos os altos e baixos
num esforço conjunto, experienciar de forma
positiva os processos e ﬁnalmente chegar a um
bom nível de desenvolvimento do trabalho,
com resultados valiosos.
Os parceiros locais de cooperação expressaram
a sua perceção dos processos e resultados do
seguinte modo:
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■
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■

Estavam satisfeitos e orgulhosos: “Deu
muito trabalho, mas os resultados são
excelentes.”
Foi uma experiência positiva e cheia de
situações inesperadas: ﬁcaram muito
surpreendidos pelo que conseguiram e não
imaginavam no início que tais resultados
pudessem ser atingidos.
Os objetivos foram atingidos; o projeto foi
um enorme sucesso. Obtiveram feedback
positivo de “fora” (dos pais e associações,
através das redes sociais, …)
Foi benéﬁco envolver os jovens. Desta
forma foi possível desenvolver algo com os
jovens e para os jovens.
A colaboração com o CePT e as suas
competências foi frutuosa. Foi possível
desenvolver uma base de conﬁança, que
servirá para novos projetos.

O que vai continuar?

Conclusão

Partes da colaboração estabelecida entre
o CePT (ao nível nacional) e os parceiros
locais nos municípios continuará; o mesmo
se aplica a alguns parceiros locais. Algumas
medidas individuais, como a “Tom e Lisa”
nas escolas também terão continuidade. O
material produzido (p. ex. um ﬁlme realizado
em conjunto com os jovens, cartazes, postais,
bases para copos) será utilizado e distribuído
em outros locais. Eventos futuros, tais como
semanas de projeto em escolas ou eventos na
casa da juventude serão usados para discutir
temas relacionados com a prevenção. As
reuniões ﬁnais com os grupos de trabalho, os
presidentes da câmara e outros atores chave
em cada município, irão demonstrar se e como
as estratégias locais podem realmente ser
implementadas no futuro.

O sucesso de projetos como o Localize
It depende principalmente das pessoas
envolvidas e da forma como colaboram e
coordenam o trabalho de forma construtiva.
É necessário existir de ambos os lados (CePT
e parceiros locais) motivação, conﬁança,
conhecimento e competências várias,
experiência nos contextos relevantes (escola,
trabalho com os jovens), mas também
paciência, tolerância à frustração e ﬂexibilidade
para lidar com as alterações/diﬁculdades e
adaptar os processos e as medidas.
Tem sido importante manter um contacto
permanente com os atores chave deﬁnidos
para cada uma das medidas, para que o
processo continue em marcha. É necessário
tempo para os parceiros se conhecerem
mutuamente e desenvolver conﬁança na
cooperação. Foi desenvolvido um trabalho
muito construtivo durante o projeto, mas
a implementação efetiva de uma futura
Estratégia Local para o Álcool nos municípios
ainda tem de ser discutida e precisa de mais
tempo e esforços.
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7.2 Caso dos Países Baixos:
Mantém a cabeça fresca –
Prevenção do consumo de
álcool nos Países Baixos

O Localize It foi implementado nos
Países Baixos nos municípios de
Bathmen e Winterswijk. Ambos os
municípios têm as suas especiﬁcidades
locais e diferem em tamanho, mas ambos
decidiram concentrar-se no “trabalho

PAÍ SES B AI XO S :
WI NTER SWI JK & B ATHME N
Autores:
SO NJA B ASEM ANS
ANNEM AR I E B O ER SM A
Tactus Addiction Treatment

com os pais”. A deﬁnição do plano de
ação e a seleção de medidas foi um
desaﬁo, uma vez que os municípios já
tinham desenvolvido muito trabalho
na área da prevenção do consumo de
álcool. Devido a restrições locais e ao
horizonte temporal, o enfoque manteve-se
nas medidas de prevenção individuais.
Ainda assim, a abordagem integrada
do Localize It era nova e trouxe novos
atores para a mesa e desenvolveramse novas estruturas de rede. Assim, o
resultado geral do projeto é positivo e está
prevista a sua continuidade em um dos
municípios.

INos Países Baixos existe uma longa tradição
na prevenção do consumo de álcool ao nível
local. A Tactus está envolvida em projetos
locais em diversos municípios, com o objetivo
de reduzir o consumo de álcool entre os
jovens. É evidente que as intervenções mais
bem sucedidas nesta área se distinguem
pela partilha de uma abordagem integrada,
envolvendo vários parceiros e abordando vários
fatores que afetam o consumo de álcool. A
prevenção do consumo de álcool nunca pode
ser dirigida exclusivamente ao indivíduo;
torna-se igualmente importante inﬂuenciar o
ambiente do jovem que o consome.
O Localize It foi implementado nos municípios
de Bathmen e Winterswijk. Enquanto Bathmen
é uma cidade com um carácter rural e uma
população de 5.600 pessoas, Winterswijk é
um município com cerca de 28.900 habitantes.
Apesar da pequena dimensão, Bathmen
tem uma forte infraestrutura social e uma
vida social rica, incluindo uma Associação
Desportiva com várias valências, uma discoteca
popular e diversos estabelecimentos de
restauração. Por outro lado, Winterswijk é
uma cidade central da sua região, com uma
forte infraestrutura social, um ambiente de
negócios ativo, um alto nível de competências
técnicas e um grande número de empresas
inovadoras. Nos últimos anos, Winterswijk
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aumentou os seus investimentos na política
de saúde, participou em diversos programas e
está fortemente empenhada em promover um
estilo de vida saudável para os seus moradores.
Isto levou à obtenção do prémio “Melhor
Política de Saúde nos Países Baixos” em 2013.
Relativamente à prevenção do consumo de
álcool entre os jovens, já foram implementadas
diversas medidas e intervenções de prevenção
e proteção de menores.
No Localize It, a Tactus centrou-se no
mapeamento dos jovens que são considerados
em risco, através da realização de uma RAR.
Com base nos resultados da RAR, ambas as
Mesas Redondas concordaram em lidar com
este problema concentrando-se nos pais. As
diferenças entre os municípios prenderam-se
essencialmente com a dimensão das cidades
(➞ Quadro 3).

Winterswijk

Bathmen

Participação elevada (>20).

Participação reduzida

Compromisso

Sem compromisso no primeiro período

Outra organização de apoio na área da
dependência desenvolveu as intervenções

As intervenções foram implementadas
pela Tactus

Participação de pais nas Mesas Redondas

Sem participação
Quadro 3: Principais diferenças entre
Winterswijk e Bathmen

Em Winterswijk, a Mesa Redonda incluiu um
grande número de atores locais de diferentes
áreas (>20). Apesar do grande interesse
e motivação, um tão grande número de
participantes diﬁcultou a tomada de decisões
e o processo sofreu um abrandamento
signiﬁcativo. Pelo contrário, em Bathmen o
grupo era pequeno e mais adequado à função
de grupo de acompanhamento da Estratégia
Local para o Álcool. O horizonte temporal
constituiu um desaﬁo para a implementação
do Localize It nos Países Baixos, uma vez
que os planos de ação com diversos parceiros
eram ambiciosos. Por outro lado, os prazos
do projeto ajudaram a assegurar que as ações
eram tomadas de forma decisiva.
Aprendemos que os membros das Mesas
Redondas necessitam de informação mais
detalhada sobre as possíveis intervenções,
para tomar as decisões relativas ao plano de
ação. Uma grande questão especiﬁcamente
no contexto do “trabalho com os pais” foi:
como podemos chegar aos pais com medidas
de prevenção do consumo de álcool? Para
além disso, as expetativas de medidas novas
e atraentes eram elevadas e nós, enquanto
especialistas em prevenção, tivemos de criar
algo “novo”.

No ﬁnal, os planos de ação incluíram as
seguintes medidas constantes do catálogo
de boas práticas produzido no âmbito do
Localize It:
Winterswijk

Bathmen

Euro parents

Euro parents

NIX 19

Fun without alcohol

Pub crawl

Barcode

Home party

When small children
grow up

Quadro 4: Medidas incluídas nos planos de ação
de Winterswijk e Bathmen

Nem todas as medidas puderam ser
implementadas na sua versão original: o
programa belga “Fun without Alcohol”
teve de ser adaptado transformando-se em
orientações para a prevenção do consumo de
álcool, uma vez que nos Países Baixos não se
aconselha que sejam fornecidas informações
gerais sobre o consumo de álcool nas escolas
primárias, recomendando-se antes o reforço
de competências gerais, como o autocontrolo,
a auto-estima e as competências sociais.
Por conseguinte, foi necessário adaptar este
aspeto, em colaboração com os colegas
belgas.
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Em Bathmen continuaremos a apoiar o
município, uma vez que se encontra dentro
da área de trabalho da Tactus, mas não
existem planos especíﬁcos para implementar
o Localize It em outros municípios. Não
obstante, a Tactus desenvolve diversas
atividades de prevenção, contribuindo para
a prevenção da utilização nociva e para
a promoção da identiﬁcação precoce e
redução dos problemas de dependência. Em
Winterswijk, o Localize It será combinado
com a plataforma de prevenção existente.

Conclusão
O Localize It visou o fortalecimento dos
municípios relativamente à sua capacidade
para reduzir o consumo de álcool por menores
de idade e o consumo excessivo esporádico.
A RAR e as Mesas Redondas são instrumentos
valiosos para deﬁnir os problemas do município
e a necessidade de ação. A implementação
das medidas foi benéﬁca, uma vez que estas
eram visíveis para o público local. O Localize
It centra-se no planeamento de ações e sua
implementação. Em termos práticos, veriﬁcouse que são necessários ajustes e que não
se trata de um conceito rígido. O principal
objetivo será sempre desenvolver estratégias
personalizadas e adaptadas ao nível local.
Tendo isto em mente, podemos dizer que
tivemos êxito!
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7.3 Encontro de gerações
na cidade termal de
Bad Ischl

Bad Ischl é uma cidade termal e escolar
na Alta Áustria com perto de 14.000
habitantes. Os interesses dos visitantes
das termas, turistas e população idosa
entram frequentemente em conﬂito
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com as necessidades dos adolescentes e
jovens adultos. A geração mais velha e
os visitantes das termas necessitam de
paz, relaxamento, atividades de lazer
tradicionais e culturais e um ambiente
limpo, enquanto os jovens necessitam de
mais “ação”. Eles sentem-se excluídos
comparativamente à geração mais velha
no que concerne à utilização de parques
e espaços públicos. Os conﬂitos latentes
são exacerbados pelos comportamentos
induzidos pelo consumo de álcool pelos
jovens. A imagem bem preservada da
antiga residência imperial tem vindo a
sofrer cada vez mais devido a incidentes

Figura 6: Evento “aproximar gerações”
Fonte: Cidade de Bad Isch, Áustria

individuais com jovens que estão
claramente sob o efeito de drogas e não
se comportam de forma adequada. O
projeto Localize It foi implementado em
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A RAR realizada no início do projeto mostrou
que as disposições existentes para proteção
dos menores (controlo de idade) são na sua
maioria cumpridas pelos estabelecimentos. No
entanto, relativamente à proteção de menores,
veriﬁcou-se existir potencial para melhorias
no âmbito do consumo de álcool em idades
mais apropriadas nos bares locais do centro
da cidade e durante festas. Em geral a região
é considerada como tendo propensão para
o consumo de álcool, tendo os entrevistados
criticado igualmente o modelo de exemplo que
os adultos estão a passar.

Seleção e avaliação das
necessidades
Em setembro de 2017, através de uma carta
do presidente da câmara, todos os municípios
da Alta Áustria foram informados sobre a
possibilidade de participar no Localize It e
Bad Ischl foi escolhida para o efeito. O projeto
foi gerido pelo Vereador para a Juventude
e Questões Sociais. Os restantes membros
da Mesa Redonda eram representantes da
polícia local, trabalhadores de rua, o diretor
do centro de juventude e uma professora
da escola secundária que atua igualmente
como coordenadora da área da prevenção da
sua escola. A equipa do projeto foi apoiada
e orientada pelo Instituto de Prevenção da
Dependência.

No âmbito da RAR foram realizadas entrevistas
a representantes da política, da administração,
do sistema escolar, centros de juventude e uma
instituição sócio-educativa. Foram igualmente
entrevistados um conjunto de jovens, tendo os
questionários da RAR sido complementados
com algumas questões adicionais referentes
à qualidade de vida em matéria de temas
relacionados com a juventude.

Projeto e planeamento de ações
Para além do objetivo de “desenvolvimento
de estratégias locais para reduzir o consumo
de álcool e intoxicações em menores”,
Bad Ischl deﬁniu ainda como objetivo “o
encontro de gerações e o desenvolvimento
da compreensão e da tolerância”. A urgência
de lidar com este tema foi evidente nos
resultados da RAR.

Participação em eventos de informação
em conjunto com centros de juventude
e exercícios práticos (p. ex. utilização de
óculos que simulam a visão sob o efeito do
álcool - alcohol goggles)
■ Evento “gerações em foco” - Moderação
pelo parceiro do projeto austríaco Institut
Suchtprävention (Figura 6)
■ Dia de Reunião #no exterior (#Draußen)
como atividade extracurricular para os
jovens no âmbito do Localize It
■

Foram implementadas em Bad Ischl as
seguintes medidas:
“Workshop sobre o Álcool” em 16 turmas
de 5 escolas
■ Evento informativo para pessoal na área
da restauração sobre o regulamento de
proteção dos jovens
■ Produção de material de informação e
divulgação em estabelecimentos locais
(Figura 7)
■ Material informativo para os pais
■

Figura 7: Bases de copos com mensagens
de prevenção produzidos em Bad Ischl, Áustria
Fonte: Institut Suchtprävention,
pro mente Oberösterreich
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Experiências do projeto
Está prevista a continuidade da Mesa
Redonda de forma semelhante após o
projeto - possivelmente com especialistas
adicionais. O foco será a partilha em rede e o
intercâmbio entre as instituições e especialistas
envolvidos. Não obstante, a vontade de
planear e implementar atividades e medidas de
prevenção é um pré-requisito para a existência
futura do grupo com os atuais participantes.
O projeto tem mostrado que objetivos claros
e exequíveis são um pré-requisito necessário
para o sucesso. O primeiro grande desaﬁo foi a
adoção de exemplos de boas práticas de outros
países. Esses programas estão fortemente
orientados para ter em conta as possibilidades
culturais, políticas, ﬁnanceiras e locais e
foram elaborados durante um longo período
de tempo por equipas locais de especialistas
em coordenação com os clientes (países,
cidades...). Em muitos casos é necessário
recorrer a persuasão política e planeamento
a longo prazo para que se possam adotar
programas com bom grau de maturidade, uma
vez que é necessário encontrar ﬁnanciamento
e recursos. Neste sentido, pareceu-nos
que uma forma viável de ter sucesso seria
concentrarmo-nos em módulos do programa
que conseguíssemos adaptar com os meios e
recursos de que dispúnhamos.

Foi necessário procurar o equilíbrio entre,
por um lado, manter a promessa às
comunidades de que receberiam programas
de alta qualidade e eﬁcazes a baixo custo
e com poucas despesas e, por outro lado,
implementar o que era realmente viável. De
uma perspetiva crítica, esta promessa só foi
parcialmente mantida, uma vez que a adoção
de programas externos no curto prazo é difícil,
pelas razões já mencionadas. Em projetos
municipais, as despesas de organização e
disponibilidade de tempo por parte dos
municípios são altas e o fator de sucesso destes
projetos reside essencialmente na gestão
empenhada dos projetos e numa equipa de
projeto resiliente que disponibilize os recursos
necessários em teremos de trabalho. Outro
fator essencial é que o presidente da câmara
ou o conselho municipal deem ao projeto
o apoio necessário, motivem os envolvidos
e exijam progressos. Isto não é evidente no
caso de um projeto que é proveniente do
exterior e que carece de urgência, porque as
atividades políticas e o trabalho quotidiano da
comunidade tem prioridade.

O Instituto estava consciente deste
desaﬁo e mais uma vez isto se conﬁrmou
nesta experiência. Como recomendação
para as comunidades interessadas em
implementar estratégias locais para o
álcool tão abrangentes, salienta-se que é
necessário haver um bom planeamento em
termos dos recursos e requisitos do grupo
de acompanhamento. Foi difícil obter o
equilíbrio entre as necessidades de empenho
e vontade de trabalhar, que são essenciais
para o sucesso do projeto, e as exigências
muitas vezes excessivas. Para que este tipo de
projetos com caráter de processo adquiram
o peso adequado dentro da comunidade,
é necessário que haja uma apropriação
do projeto pela própria comunidade. Os
organismos e especialistas locais podem dar
ideias e desenvolver conceitos, aconselhar
e acompanhar o projeto de forma eﬁciente,
podendo ainda dar apoio e assistência com o
seu conhecimento e experiência, mas são os
próprios municípios que são responsáveis pela
implementação e dinamização do projeto.
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7.4 Caso da Alemanha:
“Eu também estive na
festa!”
ALEM ANHA: B ÜNDE & E N G E R
Autores:
EVA LI ESC HE
UWE HO LDM ANN
Diakonisches Werk Herford

Os municípios de Bünde e Enger têm ambos
um caráter rural. Tradicionalmente, a
idade de início do consumo de álcool dáse por volta dos 14 anos, para celebrar o
crisma. Desde essa altura que o consumo
de cerveja ou bebidas à base de cerveja
com misturas se tornam um hábito
cultural durante as festividades locais,
como festas dos bombeiros, feiras da
caça, entre outras. Esta tradição encontrase também em muitos clubes desportivos,
onde o consumo de álcool durante os
jogos se tornou quase um ritual.

Existe uma grande indulgência relativamente
a estes hábitos, especialmente entre os jovens
“do campo”, sendo que a população em
geral considera que a primeira intoxicação é
um ritual de masculinidade ou de maioridade.
Os mecanismos de controlo que eram
tradicionalmente garantidos pela comunidade
da aldeia ou do bairro, infelizmente já não
funcionam nas áreas rurais, quanto mais em
áreas urbanas. Nestas, a polícia e as forças de
segurança são os meios de eleição, com as
correspondentes operações em estações de
comboio, no centro da cidade e nas maiores
discotecas. Para piorar a situação, o consumo
de álcool (antes da festa – prepartying)
deslocou-se para a esfera privada e, portanto,
diﬁcilmente pode ser controlado. Em ambos os
municípios, especialmente as adolescentes e
jovens mulheres preferem consumir bebidas de
grande teor alcoólico.
Bünde é uma cidade de média dimensão no
nordeste da Renânia do Norte-Vestefália. Com
cerca de 48.000 habitantes é a segunda maior
cidade do distrito de Herford. Em Bünde,
encontramos uma cultura local de frequência
de restauração. Enger é uma cidade distrital
com pouco mais de 20.000 habitantes e,
por deﬁnição, uma cidade de tamanho
médio. Em conversações com o presidente

da câmara, soubemos que não há bares em
Enger. Relativamente ao consumo de álcool, as
pessoas refugiam-se nas comunidades vizinhas
ou mesmo em ambientes privados.

Descrição do problema e
introdução
Há dois anos as escolas de Bünde solicitaram
o apoio de organizações de prevenção da
dependência, pois tinha-se tornado notória
a utilização de drogas e álcool nos sétimos
anos. Formou-se um grupo de coordenação
constituído por todas as 5 escolas secundárias.
Com o ﬁm de dar início a intervenções úteis,
tornou-se rapidamente evidente que outros
atores locais, como políticos, serviços de
assistência social a jovens, forças de segurança,
polícia e também representantes dos pais
deveriam complementar o círculo.
Foi aqui que entrou o Localize It. Decidimos
obter em primeiro lugar o apoio dos
organismos municipais de topo. Assim, o
projeto foi apresentado ao presidente da
câmara, vereadores e organismos de gestão na
área da assistência social a jovens. O inquérito
da RAR e o estabelecimento da Mesa Redonda
deu origem a desenvolvimentos conclusivos.
Ficámos muito entusiasmados com a
oportunidade de desenvolver uma formação
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de pares para pais ao longo de três sessões
com participantes de todas as 5 escolas
secundárias. No âmbito desta medida, tivemos
a oportunidade de visitar a discoteca mais
antiga da Alemanha em Bünde, em conjunto
com os pais participantes. Infelizmente, esta
importante ação não pôde ser realizada em
Enger. Uma formação à noite, no ambiente
de uma discoteca, sobre tópicos como:
“Muttizettel”, a lei de proteção dos jovens,
“knockout drops - hidrato de cloral colocado
em bebidas” e a cultura do consumo de álcool.
O assunto foi debatido com o operador da
discoteca e a polícia.
A abordagem de implementação do Localize
It em Enger foi idêntica ao modelo de
Bünder. Um incentivo especial surgiu com a
participação de alguns jovens na primeira Mesa
Redonda, que se mostraram empenhados no
planeamento de festas com base no “Tom e
Lisa”. Assim, a implementação desta medida
do catálogo de boas práticas foi rapidamente
decidida. Em restrospetiva, esta decisão
foi benéﬁca, já que todos os 270 alunos
classiﬁcaram este método como excelente.
Em ambos os municípios as Mesas Redondas
serão mantidas e os métodos eﬁcazes do
catálogo de boas práticas serão utilizados nas
escolas secundárias.

Conclusão
■

■

■

■
■
■

Para a implementação do Localize It
em novos municípios, recomendamos
a máxima adesão possível ao conceito
descrito.
Através do inquérito da RAR estabelecemse importantes contactos com possíveis
atores e em simultâneo são identiﬁcados os
pontos focais temáticos e grupos-alvo de
um município.
Os participantes das Mesas Redondas
devem representar um amplo espectro do
ambiente social, permitindo o recurso a
qualquer um dos 7 contextos.
A coordenação deve ser assegurada pelos
especialistas em prevenção e dependência.
Em qualquer dos casos também se torna
útil um contacto na imprensa local.
O patrocínio ou outro tipo de apoio
por parte dos presidentes da câmara e
vereadores locais ajuda a simpliﬁcar a
implementação do Localize It.
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7.5 Caso da Itália: Um
exemplo de prevenção do
consumo de álcool em
municípios do Sul do Tirol

O Forum Prävention implementou o
projeto europeu Localize It em duas
cidades do sul do Tirol, na comunidade
rural de St. Leonhard in Passeier e na
comunidade urbana de Klausen. Foi
realizada uma análise RAR em ambos

I TÁLI A: KLAUSEN & ST. LE ON H A RD
I N PASSEI ER
Autores:
EVELI N M AHLKNEC HT
M AGDALENA PLATZER
Forum Prävention ONLUS

os municípios e estabelecidas Mesas
Redondas com atores de diferentes áreas.
Foram desenvolvidas algumas medidas
adaptadas às condições locais. Algumas
dessas medidas tiveram êxito, outras nem
tanto.
No Sul do Tirol o álcool é parte integrante
da cultura quotidiana, já que se trata de
uma região vitivinícola: um bom copo de
vinho com o jantar, uma merecida cerveja
ao ﬁm do dia, um vinho espumante para
festejar ou um cocktail colorido quando se
sai à noite. O consumo tem lugar em todas
as camadas da população, faixas etárias e
níveis de ensino. Quem não bebe bebidas
alcoólicas acaba por se destacar e até ter de
enfrentar a pressão de ter de se justiﬁcar. A
atitude relativamente ao álcool é, portanto, de
banalização. Os comportamentos de consumo
visível (especialmente no que diz respeito à
quantidade, frequência e comportamento

sob a inﬂuência do álcool) são entendidos
como problemáticos, mais ainda quanto
mais jovem for o indivíduo que consome.
Simultaneamente, o consumo de álcool é
promovido sob diversas formas e existem
grandes interesses económicos a ele ligados.
Após um convite à manifestação de interesse
enviado a todas as comunidades do Sul do
Tirol (N=116), seis comunidades expressaram
o seu interesse em participar. St. Leonhard
in Passeier e Klausen foram selecionados e
receberam um mandato oﬁcial dos respetivos
municípios para o desenvolvimento do projeto.
Apesar de Klausen ter apenas pouco mais de
5.000 habitantes, trata-se de um município
composto por várias aldeias e aparentemente
existem problemas relacionados com o
álcool em áreas especíﬁcas. Por este motivo
decidiram colaborar com o parceiro do projeto
Forum Prävention no Localize It.

Devemos questionar
verdadeiramente que tipo de
imagem estamos a passar
aos jovens quando os adultos
consomem álcool todos os dias
Entrevistado no âmbito da RAR, Itália

As entrevistas da RAR mostraram que a
compreensão da problemática do consumo
é altamente subjetiva e revelaram diversas
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observações relativamente à frequência do
consumo problemático. Portanto, a questão é
a seguinte: estamos realmente a falar sobre o
consumo problemático de álcool em Klausen?
St. Leonhard in Passeier é um município com
três aldeias e descreve os problemas sentidos
do seguinte modo:

Somos uma comunidade de 3.500
habitantes. Estamos a planear um
centro da juventude, mas, até o
momento, os jovens não dispõem de um
local de reunião acessível, encontrandose em diferentes locais públicos na
vila. Deixam lixo por todo o lado e
há sempre excessos de álcool entre
menores e, ocasionalmente, actos de
vandalismo. Devido a esta situação,
queríamos trabalhar ao nível da
prevenção.
Consultor Municipal de St. Leonhard

Na nossa opinião, o mais importante é mudar
a cultura de consumo. A busca de um tipo de
mudança social, precedida por uma reﬂexão e
mudança comportamental, pode soar utópica,
mas, no entanto, corresponde ao desejo dos
municípios.

O processo no Tirol do Sul
As primeiras reuniões das Mesas Redondas
tiveram lugar na primavera de 2018, tendo
sido discutidos os resultados da RAR.
Ambos os municípios decidiram concentrarse no contexto “locais de festas, festivais,
restauração e retalho” com ligações aos
contextos “escolas” e “trabalho com os pais”.
Em ambos os municípios foram selecionadas
quatro medidas a ser implementadas dentro
do horizonte temporal do projeto.
Houve diferenças signiﬁcativas no trabalho
com as duas comunidades: apesar de ambas
apresentaram alta motivação no início,
rapidamente esta sofreu um declínio em
Klausen e a participação na Mesa Redonda foi
inferior à de Passeier. Em Passeier a principal
responsabilidade foi assumida pelo responsável
municipal e pelo diretor do gabinete da
juventude, o que foi de grande importância
para todos os participantes. Em Passeier as
comunidades vizinhas foram igualmente
envolvidas a ﬁm de obter um maior impacto,
tanto no que diz respeito às medidas como ao
tema em si.

O intercâmbio positivo e a estreita
colaboração com as comunidades
políticas em todo o vale foi
extremamente relevante para as
medidas individuais do projeto.
Por exemplo, a implementação de
orientações comuns em matéria de
consumo de álcool pelos conselhos
locais demonstrou isso mais uma vez.
A sensibilidade dos municípios para
reunir esforços na área da prevenção
do consumo de álcool também foi
notável e mostrou, entre outras coisas,
que o tema da prevenção do consumo
de álcool é importante para uma
grande parte da população.
Chefe do Gabinete da Juventude, Passeier

De modo a assegurar que a Estratégia Local
para o Álcool continua após o término do
projeto na comunidade de St. Leonhard e nas
comunidades vizinhas de St. Martin e Moos,
a Mesa Redonda atual será alvo de fusão
com um grupo de trabalho existente na área
social. Em termos de planeamento a longo
prazo os já mencionados atores principais,
bem como os responsáveis da área da
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juventude e da administração municipal irão
assumir a responsabilidade e irão continuar
a ser acompanhados e apoiados pelo Forum
Prävention. Acima de tudo, a sustentabilidade
foi garantida através da ancoragem das
orientações locais na portaria supra-municipal
relativa ao consumo de álcool, uma vez que se
trata de uma decisão política fundamental que
se manterá em vigor até ser alvo de alterações
especíﬁcas. Pretende-se, especiﬁcamente,
continuar a trabalhar com as medidas
implementadas.

Um aspeto positivo foi que pessoas de
diferentes faixas etárias e grupos de
interesses se reuniram e abordaram o
problema do consumo de álcool. Acho
que todos os presentes se envolveram
e irão manter a questão na sua mente
durante as suas atividades (eventos,
trabalho, etc.)
Membro da Mesa Redonda, Klausen

Conclusão
O conceito de Estratégia Local para o Álcool
oferece aos decisores locais um instrumento
bem estruturado, avaliado, passível de ser
gerido e negociado, que lhes permite lutar
contra o problema ao nível global através

de objetivos comuns e ações exequíveis
dentro de um período de tempo deﬁnido.
No Localize It, o horizonte temporal foi
muito restrito, dando origem a diﬁculdades
de planeamento e implementação das
ações. É preciso tempo para as discussões
e para as ideias amadurecerem, bem como
para a implementação. Quando surgem
obstáculos, é necessário responder. Deve ser
possível proceder a alterações, para manter a
motivação dos participantes.
As entrevistas a pessoas diferentes na RAR
permitiram desenhar um retrato atualizado
e realista da comunidade relativamente ao
consumo de álcool, destacar opiniões e
contradições e preparar a situação ou análise
das necessidades. Estabelecer contactos
pessoais foi um efeito secundário positivo e
demonstrou ser extremamente importante
para a continuidade dos trabalhos. Os
resultados da RAR são valiosos como base para
o desenvolvimento de medidas. Revelou-se
igualmente importante que os participantes
tenham contacto com as pessoas no local.
Envolvendo vários atores, mas também
decisores e pessoas empenhadas, o trabalho
realizado desta forma é facilitado de forma
considerável sendo possível avançar desde o
início.

Um fator impeditivo é que estamos
dependentes das partes interessadas locais,
que podem aperceber-se demasiado tarde
de como a sua participação consome tanto
tempo. Por conseguinte, a sua motivação pode
diminuir durante o período do projeto.

No início, o projeto começou
com pessoas empenhadas, mas
terminámos com um pequeno
grupo que acabou por trabalhar
muito pouco.
Membro da Mesa Redonda, Klausen

A análise dos inquéritos da RAR revelou as
seguintes conclusões: A prevenção só pode
funcionar para os jovens que já estão a
consumir se tiver lugar através dos seus pares,
tudo o resto não é autêntico. Isso faz com que
os conceitos de educação de pares, orientação
para a qualidade de vida e participação sejam
particularmente importantes. Ter isto em conta
é a única forma de alcançar um mínimo de
aceitação e autenticidade, que podem ser
decisivos para o sucesso.
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7.6 Caso da Grécia:
Trabalhar com o governo
local no campo da
prevenção da dependência

Em Atenas, com a ajuda dos
representantes da comunidade local,
fomos capazes de identiﬁcar os distritos
onde se dá o abuso frequente de álcool.
Durante a organização de três reuniões
da Mesa Redonda, os participantes

G RÉ CIA :
1º E 3 º DISTRITOS DE ATENAS
Autores:
MA RIA FOU S S A
VICKY KA LA MOVRA KA
Centro de Prevenção “Athina Hygeia”

tiveram oportunidade de tomar decisões
relativamente aos contextos nos quais
iriam intervir (Escolas e Segurança
Rodoviária) e às boas práticas a ser
implementadas. Os planos de ação - um
para o 1º distrito e um para o 3º distrito
do município - foram concluídos e a
Estratégia Local para o Álcool pode ser
adotada pelos programas de prevenção
que serão executados por todo o país num
futuro próximo.

Figura 8: Folheto informativo de Atenas, Grécia
Fonte: Athena Hygeia, Grécia
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O estudo europeu RARHA de 2014-2015, em
conjunto com o estudo grego do EPPSI-ESPAD
de 2015, enfatiza o problema do abuso de
álcool entre os jovens como uma realidade
perigosa na Grécia. Assim, o consumo de
álcool no país, principalmente por jovens de
18 a 25 anos de idade, precisa de intervenções
de base local metódicas, para conseguir uma
solução eﬁcaz.
A implementação do Localize It em Atenas,
na Grécia, começou em abril de 2017 com a
Avaliação e Resposta Rápida, que contou com
a participação de 30 cidadãos. Através deste
processo, tornou-se evidente que o consumo
de álcool constitui um problema social
fundamental no 1º e 3º distritos da cidade. Os
presidentes destes distritos também já tinham
identiﬁcado problemas relacionados com o
consumo excessivo de álcool nas suas regiões,
pelo que a sua aprovação e apoio à Estratégia
Local para o Álcool foram assegurados.
O 1º distrito de Atenas inclui o centro da
cidade, o chamado “triângulo comercial” e
tem uma população de 97.570 habitantes. O
3º distrito do município tem uma população
de 48.305 habitantes. Em ambos os distritos
existem locais de entretenimento, restaurantes,
discotecas e salas de concerto, onde o
consumo de álcool anda de mãos dadas com
as atividades recreativas dos jovens. Em muitos

casos tem sido observado o consumo excessivo
de álcool, resultando em distúrbios e no
envolvimento em atos de delinquência.
Uma vez que o trabalho se centrou em dois
distritos do mesmo município, foi adotada uma
única Mesa Redonda para ambos os distritos.
Com base nos resultados da RAR chegou-se a
um consenso relativamente aos contextos com
maior necessidade de ação: “Escolas” no 1º
distrito e “Segurança Rodoviária” no 3º distrito
do município.
Relativamente ao contexto “Segurança
Rodoviária”, realizámos uma campanha
informativa para a qual elaboramos um folheto
sobre o consumo de álcool e um porta-chaves
com a mensagem “Se beber, não conduza”.
Ambos foram oferecidos aos cidadãos de
Atenas durante o nosso programa de trabalho
na rua. Para além disso, desenvolvemos uma
campanha de sensibilização para os problemas
devidos à condução sob o efeito do álcool
através da página no Facebook do “Athena
Hygeia”. Finalmente, implementámos a boa
prática “Peer Drive Clean” em cinco escolas de
condução.
Para o contexto “Escolas” escolhemos a boa
prática “Crush” da Bélgica, destinada à faixa
etária entre 16 e 18 anos e a boa prática “Tu
Decides”, cujo grupo-alvo inclui jovens entre
os 12 e os 18 anos de idade. Por outro lado,

no contexto “Escolas” decidimos implementar
a boa prática “Tu Decides” junto de um grupo
de professores e um grupo de pais da mesma
escola.
Nas Mesas Redondas, enfrentamos
inicialmente o problema de alguns dos
seus membros estarem convictos de que os
programas de prevenção deveriam ser uma
tarefa exclusiva dos especialistas em prevenção
e não preocupações municipais. Os problemas
práticos que encontrámos relativamente à
implementação dos planos de ação estiveram
essencialmente associados ao facto de que
apenas dois especialistas em prevenção
estavam envolvidos no programa, o que teve
como consequência que tivemos sobre nós
uma carga de trabalho pesada e um horário
bastante preenchido. Finalmente, o tempo que
tivemos ao nosso dispor desde o momento em
que nos foram disponibilizadas as traduções
das boas práticas até à sua implementação
foi reduzido, o que constituiu mais um fator
prejudicial.
No que concerne às boas práticas, para além
das necessidades de tradução, sentimos
a necessidade de fazer ajustes aos dados
relativos ao país. Na implementação da prática
“Peer Drive Clean” tivemos de recolher dados
estatísticos da Grécia, investigar as multas e
penalidades do Código da Estrada grego e
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colaborar com os agentes de tráfego para
clariﬁcar o procedimento de veriﬁcação dos
condutores na estrada. Uma das questões
mais problemáticas foi que os pares que iriam
conduzir o workshop “Peer Drive Clean” nas
escolas de condução deveriam ser voluntários.
Este problema foi resolvido com o recurso a
quatro alunos do Departamento de Psicologia
da Universidade de Atenas que, em paralelo
com a sua prática no centro, quiseram
participar voluntariamente no programa.
Finalmente, no contexto da implementação
da boa prática “Peer Drive Clean” nas escolas
de condução, fomos confrontados com o
baixo número de alunos de condução em cada
escola. A média foi de oito pessoas em cada
turma.
Na implementação das boas práticas
“Crush” e “Tu Decides”, devido à falta de
infraestruturas (p. ex. a falta de computadores
e projetor na sala de aula), tivemos de
converter o material para a forma escrita.
Devido ao número limitado de reuniões que
as escolas nos permitiram organizar, tivemos
igualmente de omitir algumas partes do
material. A medida que tinha sido planeada
para implementação junto dos pais dos alunos

acabou por não ser implementada devido
ao facto de a maioria dos pais dos alunos
serem imigrantes e não falarem nem grego
nem inglês. Este facto também está associado
com a inexistência de uma associação de pais
organizada na escola.

Conclusão
Acreditamos que a implementação das Mesas
Redondas e das boas práticas devem continuar
nos próximos anos. Uma das nossas intenções
inclui a comunicação das boas práticas
europeias a proﬁssionais da prevenção de todo
o país e à formação de tantos especialistas em
prevenção quanto possível.
A implementação da Estratégia Local para o
Álcool demonstrou ser eﬁcaz no aumento da
consciencialização das autoridades municipais
relativamente ao desenvolvimento de ações
na área da redução do consumo de álcool
por menores de idade e consumo excessivo
esporádico ao nível local. A Estratégia
centra-se na criação de uma rede com base
na cooperação entre os representantes
municipais, “pessoas-chave” e os cidadãos
da cidade e especialistas em prevenção,
bem como na implementação de planos de
ação que sejam personalizados e adaptados

às necessidades da comunidade local. Em
conclusão, a adoção do Localize It deve
continuar com programas de prevenção que
reforcem a participação ativa das autoridades
municipais locais e o seu apoio relativamente
ao trabalho das instituições de prevenção.
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7.7 Caso do Chipre
C HI PR E: AGLANTZI A & PA RA LIMN I
Autores:
DEM ETR I O S PAR PER I S
PANTELI TSA NI KO LAOU
KENTHEA

A organização participante de especialistas
do Chipre é a KENTHEA que colabora com
Aglantzia e Paralimni para desenvolver
uma Estratégia Local para o Álcool. A
RAR revelou existir uma necessidade
especíﬁca na área da segurança rodoviária
e do trabalho com os pais. As nossas
mesas redondas focaram-se em ambos:
participação do grupo-alvo e envolvimento
dos decisores e políticos. No Chipre, o
Localize It conﬁrmou a importância de
abordar o consumo problemático do álcool
ao nível local, aumentando a sensibilidade
tanto das autoridades locais como dos
residentes para a questão e fazendo com
que se sintam responsáveis por ela.

Seleção dos municípios
Os municípios de Aglantzia e Paralimni foram
abordados para participar no Localize It
com base na sua já longa colaboração com a
KENTHEA. Devido à curta duração do projeto
esperávamos que o envolvimento de parceiros
já existentes pudesse aumentar os níveis de
pertença do projeto de forma prática e com
base nas experiências já desenvolvidas com as
partes interessadas.

bastante com base no setor do turismo, tendose tornado numa das mais populares estâncias
do Chipre. Paralimni dispõe de várias escolas.
Os jovens têm a oportunidade de participar em
diversas atividades extracurriculares, uma vez
que existem várias opções na cidade, indo das
academias desportivas, às escolas de música e
aos grupos de escoteiros, entre outros.

Estabelecimento de contactos com
os municípios

Uma caraterística especíﬁca de Aglantzia é a
grande percentagem de jovens na população,
uma população especialmente vulnerável:
Aglantzia (35.000 habitantes) localiza-se
no distrito de Nicosia, perto do município
capital de Nicosia. O município de Aglantzia
tem uma grande densidade de instituições
académicas, p. ex. a Universidade do Chipre,
o Instituto Internacional de Gestão do Chipre
e a Academia da Polícia. Aglantzia apresenta
ainda uma separação geográﬁca entre
classes socioeconómicas (1/3 dos habitantes
permanentes da zona de Aglantzia ﬁxaram-se
aqui depois de terem sido deslocados das suas
residências durante a guerra, em 1974).

Contactámos inicialmente uma pessoa que 1)
já fazia parte dos contactos da KENTHEA e 2)
tinha autoridade (para dar a aprovação inicial
relativamente à participação no projeto) e
demos-lhe informação sobre o âmbito, metas
e objetivos do Localize It. No entanto este foi
só o primeiro passo do processo, uma vez que
seria necessário obter aprovação a um nível
superior.

Paralimni (15.000 habitantes) é o maior
município no distrito livre de Famagusta, que
após 1974 e da ocupação de Famagusta se
tornou no centro da sua vida social, cultural e
económica. Paralimni também se desenvolveu

Em Aglantzia a participação no Localize It
foi aprovada pelo conselho municipal. Foi
assinado um acordo quadro com o presidente
da câmara para que a colaboração fosse
formalizada e fortalecida. No caso de Paralimni

Conselhos práticos: As autoridades
locais são diferentes! É importante
conhecer e cumprir os requisitos políticos e
legais dos municípios!
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foi necessário envolver o presidente da câmara
e o conselho municipal. O acordo escrito teve
de ser levado a reunião do conselho municipal
e foi este que decidiu quem nomear como
pessoa de contacto.
Conselhos práticos: É preciso tempo
para chegar a acordo! Foram necessárias
uma série de reuniões prolongadas para
concluir o acordo.

Onde reside o problema?
O processo da RAR em Aglantzia indicou que
existe um consumo semanal problemático
de álcool na comunidade jovem. O consumo
pelos jovens locais dá-se essencialmente em
discotecas, mas também em casa, parques e
alguns cafés ou outras zonas onde estes se
reúnem. Os entrevistados indicaram que os
maiores problemas relativamente ao consumo
de álcool pelos jovens se manifestam nos níveis
de intoxicação alcoólica e no facto destes
conduzirem sob o efeito do álcool.
Em Paralimni o processo da RAR mostrou que
existe um frequente consumo problemático
de álcool. Segundo as informações recolhidas,
os jovens consomem álcool principalmente
em festas em casa (na maioria das vezes com
a permissão dos pais), em parques e nos
cafés. A maioria dos participantes pensa que

o elemento mais problemático do consumo se
prende com o consumo de álcool por menores
de idade e com o “grau de intoxicação”.
Uma grande percentagem dos entrevistados
considera que são os amigos e os pares que
têm maior grau de inﬂuência nos hábitos de
consumo dos jovens. Os pais e as famílias
também têm inﬂuência, não através do
aconselhamento, mas do seu próprio consumo
e da forma como permitem o consumo de
álcool por menores de idade.

Mesas Redondas
No seguimento da aprovação da colaboração,
foi organizada uma reunião entre a pessoa de
contacto em cada município e a KENTHEA para
estabelecer as Mesas Redondas. O objetivo era
escolher os membros da Mesa Redonda. Esta
reunião serviu ainda para discutir e esclarecer
o papel da Mesa Redonda no projeto,
especiﬁcamente, e na Estratégia Local para o
Álcool, em geral.

Conselhos práticos: As mesas
redondas devem ser preparadas de
forma clara e precisa. Revelou-se ser
especialmente importante atribuir
claramente as funções e chegar a acordo
relativamente à liderança das mesas
redondas.

O relatório da RAR foi muito útil e facilitou a
nossa decisão relativamente a quem deveria ser
convidado para participar na Mesa Redonda,
dando-nos uma melhor compreensão das
caraterísticas da área em que as ofertas de
prevenção iriam ter lugar e das caraterísticas
e necessidades do grupo-alvo. Foi decidido
que iríamos envolver pessoas que tivessem um
papel ativo na comunidade, com interesse nas
questões sociais e políticas, e que nos iríamos
focar na participação do grupo-alvo. Um
representante do conselho municipal e de uma
organização com conhecimento cientíﬁco e
experiência na área deveriam igualmente fazer
parte da Mesa Redonda.

A participação de representantes
do grupo-alvo e/ou pessoas que
estejam em contacto com o
grupo-alvo é extremamente
importante.
Especialista em prevenção, KENTHEA

Acreditamos ﬁrmemente na participação do
grupo-alvo porque permite obter uma ideia
mais informada sobre o que este necessita do
município em termos de ofertas de prevenção
e do tipo de ofertas de prevenção que seriam
aceitáveis para o grupo-alvo. Pretendíamos
ainda dar apoio na disseminação das ofertas
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de prevenção e atrair mais participantes
na fase de implementação das ofertas de
prevenção.
Para o sucesso da Mesa Redonda é importante
■ atribuir as diferentes funções
■ que seja presidido por um Vereador,
enquanto a organização especializada na
prevenção da dependência ﬁca responsável
pelo apoio e orientação cientíﬁca
■ o enfoque no nível local e
■ que o município seja ativamente
responsável pelas questões organizativas
■ que a responsabilidade pela estratégia seja
aceite pelo município
■ que as decisões relativas ao plano de ação
(i.e. duração, quando e onde, como, etc.)
sejam tomadas conjuntamente

Planos de Ação e implementação
O desenvolvimento do plano de ação teve
lugar em duas fases. No início e após as Mesas
Redondas se terem formado, apresentamos
as medidas disponíveis e seguiu-se uma
discussão sobre quais seriam mais adequadas
para cada município. Tornou-se óbvio que
algumas medidas não poderiam ser facilmente
transferidas, ou que os membros da Mesa

Redonda consideravam que poderiam não
ser aceites pelos habitantes locais e que seria
necessária uma grande dose de ﬂexibilidade
para as adaptar. Algumas medidas não
podiam ser transferidas por razões ﬁnanceiras
ou por outros motivos especíﬁcos (i.e. não
existem aulas teóricas na escolas de condução
do Chipre). Mesmo após termos chegado
a acordo quanto aos planos de ação, em
alguns planos foi necessário proceder a várias
alterações.

Sustentabilidade

A implementação das medidas teve lugar na
sua maioria (organização e execução) pelos
especialistas em prevenção. A presença dos
especialistas em prevenção foi considerada
necessária em alguns casos, p. ex. em medidas
que exigem formação e experiência (i.e. euro
parents e Peer Drive Clean). Para além disso, o
nosso envolvimento neste projeto comprovou
a nossa hipótese de que um município pode
afetar de forma positiva a organização,
disseminação e também a aceitação de uma
medida.

O Localize It está concebido como projeto
de baixo para cima. As partes interessadas,
até mesmo os cidadãos, podem utilizar os
produtos ﬁnais do Localize It para envolver
os governos locais e abordar outras partes
interessadas para desenvolver atividades e
melhorar a experiência dos jovens das áreas
onde vivem.
Os especialistas em prevenção ou dependência
são apenas uma pequena parte do processo.
Não obstante, na implementação do projeto
no nossos caso, foi inevitável a existência de
uma dinâmica de cima para baixo onde nós,
enquanto especialistas “externos” estivemos
muito ativos no processo.

Para que a Mesa Redonda permaneça em
atividade e que a Estratégia para o Álcool
prossiga é necessário existir compromisso e
recursos adequados (de pessoal, ﬁnanceiros).
Prevemos que tal tenha de ser transferido para
um voluntário altamente motivado ou que um
funcionário do município assuma o projeto
como seu e mantenha as partes interessadas
envolvidas.

As nossas conclusões
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Com base na nossa experiência, os pontos
abaixo demonstram as variáveis necessárias
para obter sucesso:
1. Uma análise da RAR no início da estratégia
(ajuda a focar a estratégia)
2. Um Presidente da Câmara e um Vereador
que entendam o valor do projeto
3. Um membro do conselho municipal que se
envolva ativamente nas reuniões da Mesa
Redonda (faz com que os outros membros
da Mesa Redonda se sintam apoiados pelo
município)
4. É ainda aconselhável que seja este membro
a liderar a Mesa Redonda.

5. Um fator muito importante é a existência
de capacidade (de pessoal e ﬁnanceira).
A existência de um funcionário (ou
voluntário), ainda que a tempo parcial,
dedicado à organização da mesa redonda
e à Estratégia Local para o Álcool é
considerada crucial.
6. O papel e os objetivos da Mesa Redonda
devem ser claramente deﬁnidos.
7. O papel de cada participante na Mesa
Redonda deve ser claramente deﬁnido.
8. Flexibilidade (para manter a Mesa Redonda
motivada, escutando as opiniões e
necessidades e ajustando as medidas em
conformidade).

Não existem dúvidas de que deve ser
desenvolvida uma estratégia para o álcool
ao nível local. É aqui que os problemas,
mas também as condições e oportunidades,
são conhecidas. A responsabilidade por
ela deve recair sobre a própria autoridade
local. Naturalmente que os especialistas em
prevenção devem estar ativamente envolvidos
e podem dar início ao processo, mas o
município deve assumir a responsabilidade
pelo processo.
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7.8 Caso da Eslováquia –
Aliança entre escolas,
centro de aconselhamento e
município para a prevenção

Em Rača e Nitra demos início ao processo
Localize It através da abordagem de
uma instituição local multidisciplinar
na área do aconselhamento e prevenção.
Esta abordagem revelou-se benéﬁca, uma
vez que este tipo de instituições dispõem

ESLO VÁQ UI A: R AČ A & N IT RA
Autores:
ALENA KO PÁNYI O VÁ
EVA SM I KO VÁ
Prevencia V&P

de recursos humanos, conhecimentos e
tradição no serviço a crianças e jovens
da zona. Neste caso o projeto motivouas a tornarem-se mais inovadoras na
prevenção – programas de prevenção
de rotina não têm o efeito desejado.
Através de uma abordagem direta à
gestão da instituição de aconselhamento
pretendíamos estabelecer um contacto
mais estreito com o município de
Rača e com a orientação metodológica
do instituto de investigação local. A
oferta do projeto satisfazia claramente
as exigências dos especialistas em
prevenção.

Em geral o modelo foi de fácil aplicação
na Eslováquia já que estes serviços existem
em todos os distritos (sistema educativo
regulamentar). Consideramos este fator como
exemplo de boas práticas que podem ser
utilizadas em serviços de caráter semelhante e
operar com o apoio do estado.
A abordagem ao governo local foi fácil
e recebemos feedback positivo uma vez
que o município conhecia os resultados do
trabalho dos serviços de aconselhamento
na área da prevenção e de outras ONGs.
O município estava motivado e juntou-se à
equipa de implementação de prevenção de
Rača. Implementámos as Mesas Redondas
nos serviços de aconselhamento, onde existia
um ambiente menos formal, mais aberto e
havia ainda o benefício de os funcionários do
município poderem acompanhar o trabalho de
perto.
Inicialmente cada indivíduo no campo da
prevenção trabalhou de forma isolada; a
colaboração era rara e aleatória e as pessoas
não se conheciam pessoalmente. A prevenção
funcionava separadamente com base nas
condições de implementação de cada
indivíduo. Os resultados não eram avaliados e
portanto não eram visíveis.
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O município de Rača organiza uma
reunião anual para avaliação do Plano
Comunitário dos Serviços Sociais no distrito
de Bratislava-Rača em cada ano. Em 2019,
entre os representantes das associações
civis encontravam-se organizações sem ﬁns
lucrativos que operam no distrito de Rača
ao nível da implementação de atividades de
prevenção.
A ação conjunta relativamente à prevenção
do consumo de álcool pelos jovens tomou a
forma de um Plano de Ação, conjugando os
planos de entidades isoladas, interligando-os e
partilhando a informação.
A motivação para o município participar no
projeto adveio do facto de este poder fazer
parte de um sistema relativamente ao qual não
tinha muita informação nem conhecimento
sobre como era operacionalizado e podia assim
trabalhar de forma interligada com outras
entidades, particularmente, entidades estatais.
Conseguimos implementar novos programas
de prevenção em Rača de forma mais simples
e introduzir o elemento da Mesa Redonda no
trabalho de prevenção de rotina no território
sob alçada do município. Conforme aﬁrma
o responsável do departamento social de
Rača, “estamos preparados para continuar
a participar nas Mesas Redondas e para dar
início à sua implementação na autoridade
local”.

Nitra – “Trabalhar em conjunto”
O trabalho em rede das instituições da
cidade de Nitra tem uma longa tradição na
área dos comportamentos de risco (p. ex.
violência, alcoolismo nas famílias, atividades
de prevenção desenvolvidas pela polícia, etc.).
Assim, o estabelecimento da Mesa Redonda
não constituiu qualquer problema, sendo
mais uma ferramenta de enfoque na área
do consumo problemático de álcool pelos
jovens. O Centro para a Criança e Família
Budúcnosť tem uma longa experiência neste
tipo de atividades, especialmente em estreita
colaboração com o hospital psiquiátrico perto
de Nitra, e combina os cuidados de saúde com
os cuidados sociais prestados a clientes com
problemas na área do álcool.
A espinha dorsal foi a colaboração (e também
o contacto pessoal) entre um serviço de
aconselhamento estatal e um Centro para a
Criança e Família (ONG) bem estabelecido e
com tradição. Uma boa prática existente em
Nitra, que conseguimos desenvolver ainda
mais, é a colaboração com a Polícia Municipal
e com a Polícia Nacional, que já implementam
atividades de prevenção nas escolas há vários
anos.

Uma diferença entre Rača e Nitra foi o
número de entidades envolvidas. Em Nitra,
pudemos aproveitar as redes já estabelecidas
entre a maioria das instituições e, portanto,
a implementação de novos conhecimentos
contribuiu para que os programas fossem
adotados de forma mais rápida e positiva.
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7.9 Caso da
República Checa

A implementação do projeto de prevenção

Seleção dos dois municípios

de base comunitária Localize It na

Foram selecionadas duas organizações pela
forma como se adaptam aos objetivos do
Localize It: A primeira foi a Podané Ruce,
uma das maiores ONG que prestam serviços
e desenvolvem atividades de prevenção. O
seu projeto “Hard and Smart” constitui uma
história de sucesso há vários anos e destina-se
a reduzir os riscos junto dos estabelecimentos
de animação noturna de Brno. Brno é a
cidade metropolitana da parte da Morávia
da República Checa. Com cerca de 380.000
habitantes é a segunda maior cidade do país.
A Universidade Masaryk é o principal centro
educativo da cidade com quase 40.000 alunos.

República Checa teve lugar em duas
cidades – Brno e Plzeň. O método de RAR

R EPÚB LI C A C HEC A:
B R NO & PLZEŇ
Autores:
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O TAKAR VESELÝ
PETR HR O UZEK
National Institute of Mental Health

forneceu informação sobre a situação
atual e as necessidades das respetivas
localidades. O contexto escolhido
para a prevenção em Brno foi o da
animação noturna, enquanto em Plzeň
o enfoque foi no trabalho com os pais.
Foram estabelecidas mesas redondas
com as partes interessadas relevantes e
desenvolveram-se planos de ação com
base na discussão entre os membros
da Mesa Redonda. A implementação
de medidas especíﬁcas demonstrou
que a aplicação da abordagem de base
comunitária é benéﬁca.

A segunda foi o Centro para a Prevenção do
Uso de Drogas e Terapia de Plzeň; participa
ativamente no projeto “Respektuj 18” que
se centra na redução do consumo de álcool
por menores de idade. Plzeň é o centro
regional económico, cultural e educativo da
Boémia Ocidental, com aproximadamente
170.000 habitantes. Plzeň é uma das mais
industrializadas cidades do país. A Škoda
Transportation é uma das principais empresas
exportadoras de locomotivas, cRARos e
autocRARos elétricos. A cidade é muito
conhecida pela produção de cerveja.

UM GU IA PRÁT I CO PARA U M A EST RAT É GIA L OCAL DE S U CE S S O PARA A S Q U E S T Õ E S L I G A D A S A O Á L C OOL

7. Experiências dos países: República Checa

58

A Avaliação e Resposta Rápida
(RAR)

Estabelecimento das Mesas
Redondas

As conclusões gerais da análise da RAR podem
resumir-se em três pontos principais:

As Mesas Redondas (MR) foram organizadas
em ambas as cidades tendo em consideração o
contexto escolhido e o enfoque da prevenção.
Em Brno, onde o trabalho se centrou no
contexto da animação noturna, a composição
das MR envolveu todos os parceiros que estão
em contacto com os jovens neste ambiente,
como proprietários de bares e discotecas,
departamento de prevenção da criminalidade,
departamento da cultura, gabinete para a
proteção social e legal das crianças, polícia
nacional, instituições de prevenção da
dependência, etc.

1. O consumo de álcool por menores de idade
e jovens adultos exige a implementação de
medidas de prevenção eﬁcazes
2. Os dados sugerem que as medidas
aplicadas até agora não foram capazes
de alterar a situação e as modernas
abordagens de prevenção de base
comunitária são apenas implementadas
enquanto projetos-piloto com o apoio de
fundos comunitários (Localize It e STAD in
Europe)
3. A experiência preliminar de implementação
de programas piloto de prevenção de
base comunitária sugere que a coligação
de esforços de partes interessadas ao
nível da comunidade pode ultrapassar de
forma eﬁcaz as limitações dos programas
de prevenção implementados da forma
habitual.

Em Plzeň o trabalho centrou-se no trabalho
com os pais, pelo que a composição da MR
incluiu todas as estruturas envolvidas no
trabalho com os pais de adolescentes e/ou
organizações de apoio. Uma vez que o plano
de ação deﬁnido para Plzeň tem objetivos
de curto e longo prazo, espera-se que a
MR continue em funcionamento por um
período mais longo enquanto organismo de
aconselhamento. A MR de Plzeň foi constituída
por membros do departamento de segurança
da cidade, um produtor de bebidas alcoólicas
(Pilsner Urquell), a polícia municipal, diretores
de escolas, ONGs que trabalham com jovens
em situações de vulnerabilidade, etc.

Em ambas as localidades a importância da
MR esteve essencialmente ligada à elaboração
dos planos de ação. Em Brno, a MR foi
constituída enquanto comissão permanente
para tratar de diversos aspetos da animação
noturna e entretenimento, monitorizando os
riscos associados à participação dos jovens e
encorajando a implementação de programas
de minimização dos riscos. Em Plzeň, o
plano de ação centrou-se na procura de
formas de trabalho com os pais e na busca
de oportunidades para envolver os pais na
prevenção.

Desenvolvimento dos planos de
ação
O plano de ação do Localize It em Brno
incluiu medidas especíﬁcas no contexto de
eventos musicais e em discotecas selecionadas
nos ambientes denominados de “mainstream”
e “underground” da animação noturna:
1. Implementação de zonas de repouso
de intervenção-prevenção (chill-out
zone) em eventos selecionados da cena
musical (festivais e clubes, etc.)
As atividades de prevenção focaram-se em
áreas identiﬁcadas como tendo potencial
de risco nos contextos da dança, animação
e entretenimento noturno. Exemplos de
serviços complementares oferecidos nas
zonas de repouso:
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■

■
■
■
■
■
■
■

Trabalho de contacto, ações de redução
dos riscos sob a forma de aconselhamento
breve;
Distribuição de materiais de redução dos
riscos;
Medição da concentração de álcool no
sangue e tensão arterial;
Ajuda proﬁssional em casos de intoxicação
aguda;
Serviço de informação;
Apoio e aconselhamento em situações de
crise;
Serviço de restauração, água e suplementos
vitamínicos;
Encaminhamento para uma rede de
serviços proﬁssionais.

Até ao verão de 2019 foram criadas “chill-out
zones” em 26 eventos de animação noturna.
Foi prestado um vasto conjunto de serviços,
em linha com o plano de ação deﬁnido.
2. Colaboração em campanhas de
responsabilidade social e com
entidades comerciais interessadas
Em geral o objetivo visa direcionar as
campanhas de responsabilidade e outras
atividades destas entidades para um
acesso mais proﬁssional e racional ao
álcool, da pespetiva da minimização dos
riscos e consequências indesejáveis do seu
consumo.

Serviços básicos disponibilizados no âmbito
desta medida que serão prestados a pedido
das entidades comerciais (p. ex produtores
de cerveja) em ações especíﬁcas como
festivais da cerveja:
■ Prestação de informação especializada
■

Apoio à elaboração de conteúdos
para apresentação na internet e
administração das redes sociais

■

Consultas proﬁssionais

■

Atividades responsáveis no âmbito das
relações públicas e marketing

3. Colaboração com entidades/
partes interessadas selecionadas –
participação na criação de um grupo de
trabalho permanente
Trata-se da criação de um grupo de
trabalho estável e permanente centrado
na animação noturna. Em fevereiro de
2019 decidiu-se que este organismo
deveria reunir regularmente pelo menos
duas vezes por ano com a principal
responsabilidade de discutir os riscos para a
saúde e segurança de eventos de animação
noturna, incluindo a implementação de
medidas de prevenção eﬁcazes.

4. Análise de referência do contexto
Esta medida reﬂete a necessidade de as
discotecas e bares obterem colaboração
de forma a aumentar a segurança e
reduzir fatores de risco especíﬁcos. As
ações baseiam-se nos requisitos da política
de saúde pública e medidas de redução
de riscos, incluindo formação de não
proﬁssionais em prevenção e redução de
riscos. A formação abrange elementos de
primeiros-socorros e cuidados pré-médicos
em caso de intoxicação alcoólica, gestão
de conﬂitos e auto-defesa, prevenção
da violência sexual. A MR acordou que
esta oferta permanente pode melhorar
a segurança nas discotecas e bares. Os
especialistas em prevenção prepararam o
curso de formação e irão acordar com os
gestores dos bares e discotecas a forma
como este será ministrado.
O plano de ação de Plzeň reﬂete a
necessidade de capacitar os pais em termos
de redução do consumo de álcool por
menores de idade através da comunicação
eﬁcaz e de programas desportivos
conjuntos atraentes.
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5. Alargamento dos conteúdos da
campanha dos meios de comunicação
Respektuj 18 com uma seção para os
pais

http://
www.respektuj18.cz/
informace-pro-rodice/
4

Respektuj 18 é uma campanha de índole
nacional que se centra na redução do
consumo de álcool por menores de
idade. A página com informações para
os pais está em elaboração e foi incluída
na aplicação na web4. O conteúdo será
gradualmente alargado.
6. Desenvolvimento de spots publicitários
curtos para exibição nos cinemas e
na televisão municipal centrando-se
na comunicação entre pais e ﬁlhos
relativamente ao consumo de álcool
O objetivo desta medida é melhorar
as competências comunicacionais dos
pais através de spots curtos, atraentes e
humorísticos. O trabalho para a realização
destes spots está a decorrer. A ideia foi
bem acolhida pela MR mas pressupõe
custos. Estamos neste momento à procura
de um parceiro de colaboração que possa
contribuir para cobrir esses custos.

7. Organização de workshops ao nível
de grupos de pares de pais numa das
escolas de Plzeň ; formação prática
em comunicação usando princípios da
educação por pares
Uma das escolas primárias foi selecionada e
desenvolvemos orientações para o trabalho
com os pais recorrendo a princípios da
formação por pares. A implementação da
ação foi discutida com o diretor da escola
e foi agendada para o próximo ano escolar
(que terá início em setembro de 2019).
8. Organização de workshops ao nível
de grupos de pares de pais e outras
pessoas (treinadores) com inﬂuência
direta sobre os jovens num clube
desportivo selecionado de Plzeň
Esta atividade foi acompanhada por um
torneio de futebol para equipas masculinas
e femininas jovens em maio de 2019.
As discussões com os pais e treinadores
foram muito interessantes. Houve um
entendimento comum relativamente à
necessidade de proteger os menores do
consumo de bebidas alcoólicas, apesar

de as opiniões de como tal se podia
fazer serem muito diferentes. Alguns
treinadores e pais expressaram o seu
desapontamento relativamente à sobreexposição de mensagens de aviso nos
meios de comunicação e nas escolas.
Devem desenvolver-se abordagens
inovadoras que sejam aceitáveis para
aqueles que trabalham com os jovens,
sendo simultaneamente eﬁcazes.

Sustentabilidade
Os planos de ação locais serviram como
roteiros para a implementação a longo prazo
de ações especíﬁcas. Uma vez que o plano
geral em ambas as localidades é para continuar
com os mesmos objetivos do projeto e com
uma perspetiva mais alargada, para além da
duração do projeto, nem todas as medidas
planeadas foram ainda implementadas.

Lições aprendidas: benefícios e
diﬁculdades na implementação
A implementação do Localize It em Brno
e Plzeň demonstrou que a criação de uma
aliança de trabalho com partes interessadas

UM GU IA PRÁT I CO PARA U M A EST RAT É GIA L OCAL DE S U CE S S O PARA A S Q U E S T Õ E S L I G A D A S A O Á L C OOL

7. Experiências dos países: República Checa

61

locais é uma vantagem para o planeamento
e implementação de ações de prevenção
orientadas ao nível local. Os benefícios
destas ações ao nível social e da saúde são
reconhecidos e bem acolhidos por todos e
o debate em grupo pode ajudar à adoção
de medidas ajustadas às necessidades da
comunidade local. As diﬁculdades sentidas
podem resumir-se em três pontos:
falta de tempo dos membros da MR – por
vezes é difícil encontrar uma data que seja
conveniente para todos;
■ os recursos ﬁnanceiros podem constituir
uma barreira à implementação das ações
planeadas, e
■ capacidade de trabalho limitada dos
especialistas em prevenção.
■

Conclusão
O desenvolvimento de uma Estratégia Local
para o Álcool nas duas cidades da República
Checa e com dois contextos diferentes foi
muito promissor. Independentemente do
estado atual de implementação das medidas,
o verdadeiro valor do exercício prendeu-se
com as lições que foram aprendidas com o
estabelecimento de coligações funcionais de
pessoas responsáveis pela saúde e segurança
dos jovens nas respetivas localidades. Estas
coligações salientam a eﬁciência das ações de
prevenção adotadas e representam apoio por
parte dos especialistas em prevenção. Tornouse evidente que para implementar estratégias
locais de prevenção a longo prazo é necessário
trabalhar com base na comunidade ao nível
local.
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7.10 Caso da Bélgica –
TAKE CARE –
FERRAMENTAS PARA OS
RETALHISTAS
BÉ LG ICA : G E N K & D IE P E N BEEK
Autores:
E LLE N G IBN E Y
D AVID FRAT E RS
CAD Limburg

No âmbito do Localize It, em ambos
os municípios da Bélgica, partes da
abordagem multi-nível e programa
de boas práticas TAKE CARE foram
implementadas como parte da Estratégia
Local para o Álcool. A abordagem
original do TAKE CARE visa quatro
grupos-alvo: jovens, pais, pessoas chave
e retalhistas de bebidas alcoólicas.
Uma das partes é uma intervenção
para vendedores de bebidas alcoólicas
que é desenvolvida por especialistas em
prevenção através de diversos materiais
que prestam informação sobre a
legislação, os riscos do álcool, dicas para
situações do quotidiano e indica como
podem cumprir a lei no seu trabalho
diário. Nesta categoria de retalhistas
estão incluídos vários vendedores de
bebidas alcoólicas, p.ex. estações de

Figura 9: Material usado para
informar os retalhistas
Fonte: TAKE CARE, euro net

serviço, supermercados, lojas noturnas e
pequenos retalhistas.
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Em Genk esta medida já tinha sido
implementada anteriormente, tendo sido
agora incluída no plano de ação. Os retalhistas
em Genk incluem cerca de 94 lojas (noturnas),
estações de serviço e outras que serão
visitadas por especialistas em prevenção para
desenvolver a intervenção.

A situação local
Após discutir os resultados da RAR no grupo
focal de Genk, tornou-se claro que o principal
problema era o abuso/consumo de bebidas
alcoólicas pelos jovens. O grupo debateu
informações especíﬁcas sobre os locais de
encontro dos jovens, situações em que estes
consomem bebidas alcoólicas, como e onde as
compram e o que é necessário fazer para evitar
ou reduzir este consumo. Apesar de o grupo
focal ter discutido a importância da prevenção
do consumo de álcool noutros contextos, p.
ex. ao nível desportivo ou do trabalho com os
pais, tornou-se óbvio qual seria o contexto a
trabalhar com base nos resultados da RAR.
Diepenbeek é uma localidade e município
com caráter marcadamente rural na província
belga de Limburg. Tem uma localização
central entre três localidades: Hasselt, Genk e
Bilzen, contando cerca de 19.000 habitantes.
A identidade do município é marcada pelo
Campus Universitário que faz parte da
Universidade de Hasselt, uma universidade

com cerca de 5.500 alunos, 467 estudantes de
doutoramento e 1.200 funcionários.
A escolha deste município teve por base
essencialmente os seguintes problemas:
■ A presença dos alunos: Os eventos e
atividades que estes organizam são
frequentemente causa de discussões e
conﬂitos com os habitantes locais.
■ Devido ao caráter rural e à proximidade de
grandes cidades, as saídas dos jovens locais
não têm lugar em Diepenbeek (excepto se
houver uma grande festa); preferem reunirse em casa uns dos outros, num bar ou
num espaço público onde consomem álcool
antes da saída propriamente dita. Isto dá
origem a problemas no seio do município.

O processo
O “Dru-g Genk” é um “grupo de
acompanhamento” já existente, composto
por vários parceiros que, com base na mesma
análise, desenvolveram uma estratégia de
abordagem conjunta e sugeriram medidas no
âmbito de três pilares de uma política local
(prevenção, aconselhamento, repressão). Uma
vez que o “Dru-g Genk” já está a trabalhar
numa “política local”, o grupo foi nomeado
também como Mesa Redonda para o Localize
It. O “Dru-g Genk” reúne-se a cada três meses
e todas as pessoas chave estão envolvidas.

O workshop organizado em Coimbra foi
interessante para o contexto “animação
noturna, festivais, retalho e restauração”,
permitindo o intercâmbio e introdução a
diferentes medidas de boas práticas. Algumas
delas foram adaptadas ao plano de ação de
Genk. Foi desenvolvido pela primeira vez um
plano de ação alargado para a prevenção do
consumo de álcool em Genk. O projeto criou
possibilidades e abriu portas ao trabalho de
prevenção. Foram estabelecidos mais contactos
com algumas pessoas chave no contexto da
animação noturna e política/decisores políticos.
Para além da medida TAKE CARE, foram
incluídas nos planos de ação as seguintes
medidas:
■ HaLT: Ofertas na área da intervenção
precoce em colaboração com o serviço
de emergência do hospital regional
(Alemanha)
■ Katertüte: Pequeno saco de papel com
dispositivos de prevenção para evitar os
riscos e ressacas (Alemanha)
■ Attent: orientações para festas e
implementação de serviços para clubes de
jovens
■ Antes que te queimes: projeto de educação
por pares (Portugal)
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Através do recurso ao grupo de trabalho
“Dru-g Genk” já existente de forma
estruturada, como Mesa Redonda, temos
a certeza de que estas intervenções irão
manter-se na agenda. Trata-se de uma grande
vantagem.
A principal diferença entre a cidade de
Genk e a mais rural Diepenbeek assenta nos
proﬁssionais disponíveis para trabalhar na
área da prevenção do consumo de álcool
e drogas. Em Genk, um funcionário está
dedicado a tempo inteiro à implementação.
Em Diepenbeek a prevenção do consumo
de álcool e drogas é apenas uma pequena
parte de todas as tarefas desempenhadas
pelo funcionário que ajuda à implementação.
Outra grande diferença é a disponibilidade de
recursos ﬁnanceiros. Em Genk, rapidamente foi
possível disponibilizar recursos para o projeto.
A população também apresenta diferenças: em
Genk, existe uma população mais multicultural
devido ao historial de exploração mineira,
enquanto em Diepenbeek a população é
rural e “branca” com um grande número de
estudantes.

Implementação da medida
destinada aos “retalhistas”
Como funciona a implementação na prática: os
especialistas em prevenção visitam um grupo
de retalhistas. Com recurso aos materiais
mencionados, prestam informação sobre o
consumo de álcool e a legislação nesta matéria
e dão algumas dicas. Após a intervenção todos
os retalhistas se comprometeram a cumprir a
lei. No entanto, este continua a ser um fator
de incerteza, pelo que se torna importante
planear e implementar medidas que garantam
o cumprimento. Os materiais utilizados para
explicar as informações (posters, panﬂetos,
autocolantes, etc.) foram dados aos
retalhistas, para que possam colocá-los nas
lojas, chamando a atenção para a legislação.
Em geral os retalhistas consideraram estes
materiais úteis.

Conclusão
A RAR foi um instrumento importante
para deﬁnir o(s) problema(s), bem como o
grupo-alvo e o contexto. A Mesa Redonda
atuou como grupo de reﬂexão para ajudar
com novas ideias, dicas práticas e feedback
relativamente à implementação das medidas.
Não foi necessário proceder à adaptação da
medida especíﬁca, uma vez que já tinha sido
anteriormente implementada e testada em
diferentes países. Os materiais estavam prontos
a utilizar.
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7.11 Caso de Portugal

Escolhemos os municípios de Lousã e
Figueira da Foz, que são bem conhecidos

PO RTUGAL:
LO USÃ & FI GUEI R A DA FOZ
Autores:
FER NANDO M ENDES
I R M A B R I TO
M AR I A DO R O SAR I O ME N D E S
Irefrea

pelas atividades turísticas de verão e
problemas devido ao consumo de álcool
pelos jovens especialmente durante
este período. No entanto, o início do
Localize It em ambos os municípios
constituiu um desaﬁo devido às eleições
autárquicas. Assim, não foi possível obter
o compromisso com o projeto no início,
uma vez que tinham de esperar pelo
resultado das eleições.

Não obstante, logo após as eleições ambos
os municípios assumiram formalmente
o compromisso com o projeto (através
da assinatura de um protocolo) e foi
possível começar as entrevistas da RAR. Na
Lousã foram envolvidos três vereadores e
estabeleceram-se contactos com pessoas
nos serviços de saúde, polícia e escolas. Na
Figueira da Foz foi realizada uma entrevista ao
presidente da câmara, um vereador e à pessoa
responsável pela Divisão de Ação Social e de
Saúde do município. As restantes entrevistas
tiveram lugar com esta pessoa chave.
Em ambos os municípios os resultados da
RAR foram apresentados na primeira reunião
das Mesas Redondas. Em ambas as Mesas
Redondas todos concordaram unanimemente
que falar sobre os jovens e os problemas
relacionados com o consumo de álcool era
uma experiência única e uma força motriz
para o estabelecimento dos protocolos com os
municípios. Distribuímos panﬂetos com todas
as instituições que estão ligadas ao projeto em
ambos os municípios.
Outro desaﬁo foi o facto infeliz de ambos os
municípios terem sido afetados por catástrofes
que desviaram recursos do projeto Localize
It causando mais um atraso: a Lousã foi
fustigada por incêndios ﬂorestais de grande
dimensão e gravidade; na Figueira da Foz
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várias instalações sociais e habitações foram
gravemente afetadas pelo Furacão Leslie.

Crianças de famílias com
problemas de álcool:

Os planos de ação foram bastante semelhantes
em ambos os municípios:

■

Escolas:
Viagens de ﬁnalistas do secundário:
Prevenção de comportamentos de risco nos
jovens (“Antes que te Queimes Finalista”)
■ TU DECIDES: Foi organizado um curso na
Figueira da Foz para 27 professores de
alunos entre os 13 e os 16 anos de idade
(7 de maio a 15 de junho). Durante o
próximo ano letivo, todos os professores
vão organizar atividades educativas
relacionadas com o consumo de álcool e
vão colaborar com a iniciativa Antes que te
Queimes Finalista. Na Lousã, a formação
está prevista para o próximo mês de
outubro de 2019.
■

Take Care: Um grupo da Figueira da Foz
(15 jovens)

Animação noturna, festivais,
retalho e restauração:
Formação do pessoal de estabelecimentos
de animação noturna (Club Health):
agendada, mas não concluída. Houve
apenas uma reunião com os proprietários
de estabelecimentos de animação noturna.
■ Antes que te Queimes: promoção da
saúde e redução de riscos nas atividades
recreativas noturnas dos jovens (“Antes
Que te Queimes”): previsto para julho de
2019, na Figueira da Foz e agosto de 2019
na Lousã, em Festivais de Juventude, em
ambos os casos.
■
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8.1 Informação de índole política
Estratégia Local para o Álcool

“O tema do
consumo de
álcool tem
sempre uma
dimensão local“
LWL, Alemanha

|
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Para reduzir o consumo de
bebidas alcoólicas por
menores de idade e o
consumo excessivo, é preciso
o
que sejam desenvolvidas
ações pelas autoridades mais
próximas dos cidadãos e onde
e
o consumo tem efetivamente
lugar – ao nível local.

Porquê no município?
 Cada município tem as suas próprias
tradições, festas e atividades locais
específicas. Podem existir
determinados estabelecimentos,
como discotecas ou bares, mas
também algumas zonas públicas que
podem ser mais problemáticas.
 O consumo excessivo de álcool
causa uma sobrecarga financeira
sobre os municípios.
 A aposta mais promissora
demonstrou ser uma Estratégia
integrada e Local para o Álcool.
 Os municípios devem assegurar o
acompanhamento contínuo das
medidas para influenciar o
comportamento dos jovens face ao
consumo de álcool.
 Os municípios são responsáveis pela
prevenção na área da saúde nas
suas comunidades (Carta Europeia
da Autonomia Local).
 É necessário um contributo conjunto
(a longo prazo) das partes
interessadas, tanto ao nível nacional
como local para resolver o problema
do consumo excessivo de álcool.

Potenciais áreas de ação no âmbito
da
Estratégia Local para o Álcool
Escolas, trabalho com os pais, locais
de festas e festivais, restauração e
retalho, segurança rodoviária, clubes
desportivos e associações, trabalho
com os jovens.
Mais informações e materiais
disponíveis em:
www.euronetprev.org/projects/
localize-it

I

A ideia
O consumo de álcool é comum na maioria dos países europeus e encontrase firmemente enraizado na cultura europeia. Um copo de vinho ao jantar,
uma cerveja numa festa local ou num churrasco com os vizinhos - o consumo
de álcool faz parte das tradições e celebrações.
No entanto, o consumo de álcool pode ser excessivo e causar impactos
negativos: Pessoas que sofrem de alcoolismo, jovens que são
hospitalizados devido a intoxicação alcoólica e danos a curto e longo prazo
devido a episódios de consumo excessivo, especialmente por parte de
crianças, adolescentes e jovens adultos. Os estudos demonstram que os
jovens são especialmente vulneráveis aos danos devido ao consumo de
álcool.
No âmbito do projeto financiado pela UE “Localize It – Estratégias Locais
para a Redução do Consumo de Álcool por Menores de Idade e Consumo
Excessivo Esporádico” 22 municípios europeus apoiaram o
desenvolvimento e a implementação de estratégias para o álcool
adaptadas à realidade local.
Efeitos visíveis do consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade e
consumo excessivo nos municípios
Consumo excessivo em festas locais, distúrbios noturnos e lixo deixado nos
espaços públicos, vandalismo, desordem, danos em propriedades, violência
e acidentes rodoviários.

Estratégia Local para o Álcool

“A política para o
Álcool torna-se
específica quando
é implementada
ao nível local“
RADIX, Suíça

“Vai precisar ter
do seu lado pelo
menos uma
pessoa forte e
motivada e
compromisso
político!”
Especialista em prevenção,
Localize It
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Benefícios para os municípios

 Obter uma visão geral: Avaliação e
Resposta Rápida (ARR) e avaliação
aprofundada das necessidades

 As estruturas de rede locais são
fortalecidas! Isto traz benefícios a
todas as tarefas do município!

 Trabalho em rede: Juntar atores
relevantes de diferentes áreas à
volta de uma Mesa Redonda 
Grupo de acompanhamento

 O município ganha uma reputação
positiva e apreciação pelo
compromisso assumido de forma
exemplar!

 Aconselhamento por especialistas
em prevenção locais

 O município recebe apoio ajustado às
suas necessidades por parte de
especialistas em prevenção
experientes e tem acesso a boas
práticas atrativas

 Definição de um plano de ação
adaptado, incluindo medidas de
prevenção estruturais e individuais
 Implementação das medidas
 Monitorização e implantação:
Avaliação do processo e dos
resultados
 Adaptação da Estratégia, se
necessário
 Participação dos jovens, pais e
funcionários de estabelecimentos
de animação noturna, restauração e
retalho

 Redução de custos para o município,
p.ex. na eliminação do lixo,
perturbações, acidentes, etc.
 Efeitos sustentáveis pela
implementação do processo de
estratégia local para o álcool
 As comissões políticas são
continuamente informadas sobre as
atividades pela Mesa Redonda

Quais são os custos?
 Recursos de pessoal dos municípios e especialistas em prevenção

Recursos
Comissão das Comunidades
Europeias (2006). Estratégia
para apoiar os países da UE na
minimização dos efeitos nocivos
do álcool. Bruxelas.

 Custos com formação, eventos e materiais
 O estabelecimento de uma Mesa Redonda local para a prevenção do consumo de
álcool pelos jovens pode ser conseguido com um orçamento reduzido (≈40,00€) e
um investimento exequível de horas de trabalho (≈30h)

Comité de Política e Ação
Nacionais em matéria de Álcool
(CNAPA) (2014). Action Plan on
Youth Drinking and on Heavy
Episodic Drinking (Binge
Drinking) (2014-2016).

O Processo da Estratégia Local para o Álcool

Avaliação e Resposta
Rápida (ARR)

Organização Mundial da Saúde
(OMS) (2012). Álcool na União
Europeia. Consumo, riscos e
medidas políticas. Copenhaga.

A Mesa Redonda

Mesa Redonda

Monitorização
e
Implantação

A Estratégia Local para o Álcool precisa de
acompanhamento, monitorização e ajustes contínuos!

Avaliação das
Necessidades

A Mesa Redonda é o elemento central da Estratégia Local para o Álcool e atua
enquanto grupo de acompanhamento. Os membros da Mesa Redonda assumem
responsabilidade pela Estratégia e são essenciais para o seu sucesso!
Realização
de Atividades

Atores e decisores de diferentes campos relevantes para a prevenção do
consumo de álcool pelos jovens reúnem-se e definem em conjunto um plano de
ação, monitorizam e implementam a Estratégia.

Esta publicação faz parte do projeto “738055 /
Localize It“ que recebeu financiamento do
Programa de Saúde da União Europeia
(2014-2020).

Figura 10: Informação de índole política
Fonte: LWL-Coordination Ofﬁce for Drug-Related Issues,
Para impressão ver as próximas páginas

Esta publicação faz parte do projeto “738055 /
Localize It“ que recebeu financiamento do
Programa de Saúde da União Europeia
(2014-2020).

Plano de Ação
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Atores e decisores de diferentes campos relevantes para a prevenção do
consumo de álcool pelos jovens reúnem-se e definem em conjunto um plano de
ação, monitorizam e implementam a Estratégia.

A Mesa Redonda é o elemento central da Estratégia Local para o Álcool e atua
enquanto grupo de acompanhamento. Os membros da Mesa Redonda assumem
responsabilidade pela Estratégia e são essenciais para o seu sucesso!

A Estratégia Local para o Álcool precisa de
acompanhamento, monitorização e ajustes contínuos!

A Mesa Redonda

Efeitos visíveis do consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade e
consumo excessivo nos municípios
Consumo excessivo em festas locais, distúrbios noturnos e lixo deixado nos
espaços públicos, vandalismo, desordem, danos em propriedades, violência
e acidentes rodoviários.

No âmbito do projeto financiado pela UE “Localize It – Estratégias Locais
para a Redução do Consumo de Álcool por Menores de Idade e Consumo
Excessivo Esporádico” 22 municípios europeus apoiaram o
desenvolvimento e a implementação de estratégias para o álcool
adaptadas à realidade local.

No entanto, o consumo de álcool pode ser excessivo e causar impactos
negativos: Pessoas que sofrem de alcoolismo, jovens que são
hospitalizados devido a intoxicação alcoólica e danos a curto e longo prazo
devido a episódios de consumo excessivo, especialmente por parte de
crianças, adolescentes e jovens adultos. Os estudos demonstram que os
jovens são especialmente vulneráveis aos danos devido ao consumo de
álcool.

O consumo de álcool é comum na maioria dos países europeus e encontrase firmemente enraizado na cultura europeia. Um copo de vinho ao jantar,
uma cerveja numa festa local ou num churrasco com os vizinhos - o consumo
de álcool faz parte das tradições e celebrações.

A ideia

Para reduzir o consumo de
bebidas alcoólicas por
menores de idade e o
consumo excessivo, é preciso
o
que sejam desenvolvidas
ações pelas autoridades mais
próximas dos cidadãos e onde
e
o consumo tem efetivamente
lugar – ao nível local.

Esta publicação faz parte do projeto “738055 /
Localize It“ que recebeu financiamento do
Programa de Saúde da União Europeia
(2014-2020).

Mais informações e materiais
disponíveis em:
www.euronetprev.org/projects/
localize-it

Potenciais áreas de ação no âmbito
da
Estratégia Local para o Álcool
Escolas, trabalho com os pais, locais
de festas e festivais, restauração e
retalho, segurança rodoviária, clubes
desportivos e associações, trabalho
com os jovens.

 É necessário um contributo conjunto
(a longo prazo) das partes
interessadas, tanto ao nível nacional
como local para resolver o problema
do consumo excessivo de álcool.

 Os municípios são responsáveis pela
prevenção na área da saúde nas
suas comunidades (Carta Europeia
da Autonomia Local).

 Os municípios devem assegurar o
acompanhamento contínuo das
medidas para influenciar o
comportamento dos jovens face ao
consumo de álcool.

 A aposta mais promissora
demonstrou ser uma Estratégia
integrada e Local para o Álcool.

 O consumo excessivo de álcool
causa uma sobrecarga financeira
sobre os municípios.

 Cada município tem as suas próprias
tradições, festas e atividades locais
específicas. Podem existir
determinados estabelecimentos,
como discotecas ou bares, mas
também algumas zonas públicas que
podem ser mais problemáticas.

Porquê no município?

LWL, Alemanha

“O tema do
consumo de
álcool tem
sempre uma
dimensão local“

Estratégia Local para o Álcool

Policy brief
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 As comissões políticas são
continuamente informadas sobre as
atividades pela Mesa Redonda

 Efeitos sustentáveis pela
implementação do processo de
estratégia local para o álcool

 Redução de custos para o município,
p.ex. na eliminação do lixo,
perturbações, acidentes, etc.

 O município recebe apoio ajustado às
suas necessidades por parte de
especialistas em prevenção
experientes e tem acesso a boas
práticas atrativas

 O município ganha uma reputação
positiva e apreciação pelo
compromisso assumido de forma
exemplar!

 As estruturas de rede locais são
fortalecidas! Isto traz benefícios a
todas as tarefas do município!

Benefícios para os municípios

|

Realização
de Atividades

Monitorização
e
Implantação

Avaliação das
Necessidades

Plano de Ação

Mesa Redonda

Avaliação e Resposta
Rápida (ARR)

O Processo da Estratégia Local para o Álcool

 O estabelecimento de uma Mesa Redonda local para a prevenção do consumo de
álcool pelos jovens pode ser conseguido com um orçamento reduzido (≈40,00€) e
um investimento exequível de horas de trabalho (≈30h)

 Custos com formação, eventos e materiais

 Recursos de pessoal dos municípios e especialistas em prevenção

Quais são os custos?

 Participação dos jovens, pais e
funcionários de estabelecimentos
de animação noturna, restauração e
retalho

 Adaptação da Estratégia, se
necessário

 Monitorização e implantação:
Avaliação do processo e dos
resultados

 Implementação das medidas

 Definição de um plano de ação
adaptado, incluindo medidas de
prevenção estruturais e individuais

 Aconselhamento por especialistas
em prevenção locais

 Trabalho em rede: Juntar atores
relevantes de diferentes áreas à
volta de uma Mesa Redonda 
Grupo de acompanhamento

 Obter uma visão geral: Avaliação e
Resposta Rápida (ARR) e avaliação
aprofundada das necessidades

Como funciona?

Esta publicação faz parte do projeto “738055 /
Localize It“ que recebeu financiamento do
Programa de Saúde da União Europeia
(2014-2020).

Organização Mundial da Saúde
(OMS) (2012). Álcool na União
Europeia. Consumo, riscos e
medidas políticas. Copenhaga.

Comité de Política e Ação
Nacionais em matéria de Álcool
(CNAPA) (2014). Action Plan on
Youth Drinking and on Heavy
Episodic Drinking (Binge
Drinking) (2014-2016).

Comissão das Comunidades
Europeias (2006). Estratégia
para apoiar os países da UE na
minimização dos efeitos nocivos
do álcool. Bruxelas.

Recursos

Especialista em prevenção,
Localize It

“Vai precisar ter
do seu lado pelo
menos uma
pessoa forte e
motivada e
compromisso
político!”

RADIX, Suíça

“A política para o
Álcool torna-se
específica quando
é implementada
ao nível local“

Estratégia Local para o Álcool

8.2 Modelo de plano de ação
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Figura 11: Modelo de plano de ação – Excel
Fonte: LWL-Coordination Ofﬁce for Drug-Related Issues,
descarregáveis em www.euronetprev.org/projects/localize-it
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8.3 Plano de ação (modelo da CePT)
Nome da medida
Objetivos
O que queremos atingir com esta medida?
Ponto de partida, bases de trabalho, problemas,
avaliação das necessidades
A medida vai funcionar em que contexto?
Grupo alvo
Quem é o grupo alvo desta medida?
Contents / topics
Quais são os conteúdos e tópicos desta medida?
Conteúdos / tópicos
O que vamos fazer para atingir o objetivo? Quem, o quê,
com quem, quando, como e onde?
Plano de ação
Em que janela temporal irá ser aplicada esta medida?
Avaliação
Como avaliamos se a medida foi bem sucedida e se os
objetivos foram atingidos?
Orçamento
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