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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma estratégia da União Europeia para apoiar os EstadosMembros na 
minimização dos efeitos nocivos do álcool
(2007/2005(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 152 do Tratado CE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão "Uma estratégia comunitária para apoiar os 
EstadosMembros na minimização dos efeitos nocivos do álcool" (COM(2006)0625),

– Tendo em conta a Recomendação 2001/458/CE do Conselho, de 5 de Junho de 2001, 
sobre o consumo de álcool pelos jovens, em especial por crianças e adolescentes1,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho de 5 de Junho de 2001 sobre uma estratégia 
comunitária para reduzir os malefícios ligados ao álcool2,

– Tendo em conta a Recomendação da Comissão 2004/345/CE, de 6 de Abril de 2004,
relativa ao controlo do cumprimento das regras de segurança rodoviária3,

– Tendo em conta a Declaração da OMS sobre os jovens e o álcool, adoptada em Estocolmo 
em 2001, 

– Tendo em conta os vários acórdãos do Tribunal de Justiça Europeu (Processo Franzen 
(C189/95), Processo Heinonen (C394/97), Processo Gourmet (C405/98), Catalonia 
(C190 e C179/90), Lei Evin (C262/02 e C429/02),

– Tendo em conta a resolução da OMS de 25 de Maio de 2005 sobre os problemas de saúde 
pública causados pela utilização prejudicial do álcool (OMS 58.26),

– Tendo em conta o objectivo 12 do programa da OMS "Saúde 21", de 1999, e o "Plano 
Europeu de Acção sobre o Álcool 20002005" do Comité Regional para a Europa da 
OMS,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A60000/2007),

A. Considerando que é inegável que existe a nível europeu um problema de abuso do álcool
que está na origem de uma grande percentagem de doenças e mortes, especialmente entre 
os jovens, e considerando que a necessidade de promover padrões de consumo 
responsáveis é hoje uma prioridade para todos os EstadosMembros,

  
1 JO L 161, 16.6.2001, p. 38.
2 JO C 175, 20.6.2001, p. 1.
3 JO L 111, 17.4.2004, p. 75:
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B. Considerando que o abuso de álcool é um factor determinante para a saúde, uma vez que 
provoca dependência, e considerando que o artigo 152 do Tratado consagra a competência 
e a responsabilidade da União Europeia no domínio da saúde pública, exercendo uma 
acção complementar das políticas nacionais neste domínio,

C. Considerando que a União Europeia pode, em estreita cooperação com os 
EstadosMembros, tomar medidas para evitar os riscos que o consumo de álcool
representa para a saúde, bem como todos os efeitos secundários nocivos do consumo 
excessivo de álcool, como a síndrome alcoólica fetal, as doenças hepáticas, o cancro, o 
aumento da tensão arterial, os ataques cardíacos, o comportamento agressivo, 
especialmente em família, os acidentes rodoviários, os acidentes de trabalho e a violência,

D. Considerando que o Tribunal de Justiça Europeu confirmou repetidamente que a luta 
contra os efeitos nocivos do álcool é um importante e eficaz objectivo de saúde pública,

E. Considerando que os hábitos e as tradições de consumo variam consideravelmente entre 
as diferentes regiões da União Europeia, facto que deve ser tido em consideração na 
preparação da abordagem europeia dos problemas ligados ao consumo de álcool; 
considerando que não é possível elaborar uma política única e uniforme de combate aos 
efeitos nocivos do álcool para todos os países da União Europeia e que cada Estado
Membro deve analisar a natureza dos malefícios do álcool e fornecer respostas adequadas 
às situações problemáticas a nível local,

F. Considerando que devem ser definidos e encorajados padrões de consumo responsáveis 
através de campanhas europeias dirigidas ao público e que devem ser tomadas medidas 
drásticas para evitar o abuso de álcool, especialmente junto dos condutores e dos 
trabalhadores, e desencorajar o consumo por menores e grávidas,

1. Congratulase com a abordagem que a Comissão defende na Comunicação sobre o 
consumo abusivo de álcool e as suas consequências nocivas para a saúde; apela, contudo, 
à Comissão para que proponha medidas mais concretas orientadas para os grupos mais 
vulneráveis, como os jovens e as mulheres, e as categorias mais sensíveis, como os 
condutores e os trabalhadores;

2. Reconhece que o consumo moderado de álcool não deve ser estigmatizado e que pode ser 
considerado parte do património cultural e do estilo de vida europeu; reconhece, além 
disso, que o consumo moderado de álcool, ou seja, 10 gramas por dia segundo o "Plano 
Europeu de Acção sobre o Álcool 20002005" do Comité Regional para a Europa da 
OMS, contribui para evitar doenças cardiovasculares e a isquemia em pessoas de meia 
idade e que a qualidade de vida também está relacionada com padrões de consumo 
responsáveis de álcool; reconhece que a maioria dos consumidores bebe moderadamente e 
que o abuso de álcool faz parte de padrões comportamentais pouco frequentes;

3. Reconhece que as intervenções baseadas em dados reais e numa correcta avaliação 
científica se mostraram rentáveis; convida, por isso, os EstadosMembros e todas as partes 
interessadas a aumentar os recursos dedicados às campanhas e programas de informação e 
prevenção;

4. Salienta que os problemas de abuso de álcool que exigem resolução mais urgente são os 
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que estão relacionados com os efeitos do álcool entre os jovens, que são mais vulneráveis 
ao sofrimento físico e emocional, bem como às consequências sociais resultantes do seu 
próprio consumo ou do consumo dos outros;

5. Manifesta a sua preocupação com o aumento do consumo de álcool entre os jovens e nota 
uma tendência preocupante para começarem a beber cada vez mais cedo, aliada a 
comportamentos perigosos, como o consumo esporádico excessivo, a mistura de álcool e 
droga e a condução sob a influência do álcool;

6. Para melhor fazer face aos riscos inerentes ao consumo excessivo de álcool pelos jovens, 
convida a Comissão e os EstadosMembros a adoptarem as seguintes medidas:

(i) lançar campanhas de educação sobre os riscos que representa o consumo abusivo de 
álcool, especialmente através de programas educativos nas escolas dirigidos às crianças e 
aos adolescentes, bem como aos pais, a fim de os preparar para discutir em família os 
problemas ligados ao consumo de álcool,

(ii) limitar o acesso dos jovens às bebidas alcoólicas e reduzir a oferta destas bebidas, por 
exemplo, aplicando estritamente a legislação em vigor que proíbe a vende de álcool a 
menores, intensificando os controlos aos vendedores e distribuidores, especialmente 
supermercados e retalhistas, e impondo a identificação electrónica para a venda de 
bebidas alcoólicas em distribuidores automáticos, como já acontece para a venda de 
cigarros,

(iii) apelar à participação dos sectores do comércio retalhista e da restauração na 
identificação e aplicação de medidas concretas para impedir que sejam vendidos ou 
servidos aos jovens refrigerantes com álcool ("alcopops"); 

(iv) prestar particular atenção a bebidas como os "alcopops", especialmente aliciantes 
para os jovens, a fim de garantir que a sua natureza alcoólica possa ser claramente 
identificada pelos consumidores e que seja proibida a sua venda aos jovens; promover 
também o agravamento das taxas aplicadas a estas bebidas;

(v) adoptar um quadro legal comum com regras mínimas relativas aos limites de idade 
para a venda de bebidas alcoólicas aos jovens, a aplicar a nível nacional,

(vi) adoptar uma "taxa de alcoolémia zero" para os novos condutores a nível europeu,
como o Parlamento propôs na sua resolução de 18 de Janeiro de 2007 sobre o Programa 
de Acção Europeu para a Segurança Rodoviária1; 

(vii) prever mais possibilidades de conhecer e verificar o teor de álcool no sangue (TAS), 
nomeadamente através do uso da calculadora na Internet e da ampla distribuição de testes 
de alcoolémia, especialmente em discotecas, bares e estádios, e nas autoestradas e 
estradas em geral, principalmente à noite,

(viii) tomar as medidas necessárias para aumentar ao máximo os controlos à condução em 
estado de embriaguez, estabelecendo, a nível europeu, regras mínimas comuns sobre a 

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0009.
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frequência dos controlos,

(ix) reforçar as sanções aplicáveis à condução em estado de embriaguez, prolongando o 
período de privação da carta de condução e os períodos de confiscação do veículo,

(x) encorajar os EstadoMembro a oferecer meios alternativos de transporte público para 
os condutores que tenham consumido álcool,

(xi) promover a extensão dos programas de "escolha do condutor" ("Quem conduzir não 
bebe"), por meios educativos,

(xii) criar um prémio europeu que recompense a melhor campanha contra o abuso de 
álcool dirigida às escolas e aos jovens,

(xiii) intensificar o intercâmbio de boas práticas entre as forças de polícia nacionais em 
matéria de controlos à condução em estado de embriaguez dos jovens,

(xiv) promover iniciativas destinadas a garantir o acompanhamento psicológico dos 
menores que dão entrada em hospitais em estado de intoxicação aguda;

7. Considera que deve ser urgentemente resolvido o problema da publicidade ao álcool
dirigida aos jovens; 

8. Solicita à Comissão que institua, a nível europeu, regras uniformes sobre os horários de 
difusão de publicidade a bebidas alcoolizadas; 

9. Salienta a necessidade de disciplinar o patrocínio por marcas de bebidas alcoólicas de 
eventos desportivos e culturais orientados para os jovens ou cuja audiência seja 
maioritariamente jovem;

10. Insta a Comissão a promover iniciativas que tenham por objectivo o intercâmbio de boas 
práticas médicas, bem como campanhas de informação destinadas a sensibilizar os 
cidadãos para os riscos que representa um consumo abusivo de álcool;

11. Pede, simultaneamente, à Comissão que promova a difusão de instrumentos como o 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test  questionário para a identificação de 
distúrbios ligados ao consumo de álcool) criado pela Organização Mundial da Saúde, que 
permitem a rápida identificação de pessoas em risco, mesmo antes de elas se darem conta 
de que têm um problema; reconhece que uma discussão informal e atempada entre os 
médicos de clínica geral e os doentes é um dos meios mais eficazes de informar os 
doentes dos riscos associados ao abuso de álcool e encorajar uma indispensável mudança 
de comportamento por parte dos consumidores;

12. É de opinião que as mulheres devem ser mais bem informadas acerca dos riscos que o 
consumo de álcool representa durante a gravidez e, em particular, acerca da síndrome
alcoólica fetal, a fim de evitar que os recémnascidos sejam afectados pela doença; sugere 
ainda que as clínicas de atendimento prénatal devem estar preparadas para identificar, o 
mais cedo possível, potenciais casos de consumo nocivo de álcool e ajudar as mulheres a 
abandonar totalmente o consumo de álcool durante a gravidez;
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13. Considera que a Comissão e os EstadosMembros devem tomar as medidas necessárias 
para combater as consequências nefastas do álcool a nível social, como a violência 
doméstica; solicita que seja dado mais apoio social às famílias vítimas de um consumo 
excessivo de álcool, bem como um apoio social especial às crianças que vivem em 
famílias com problemas de alcoolismo; propõe a criação de um número de emergência 
para denunciar maustratos na família ligados ao consumo de álcool;

14. Considera importante que, no direito do trabalho da União Europeia e dos 
EstadosMembros seja tratado o problema do alcoolismo no local de trabalho, 
encorajando as pessoas em causa a procurar ajuda; lembra, contudo, que esta medida deve 
ser tomada tendo em devida consideração o respeito da privacidade e dos direitos
individuais; insta os empregadores a estarem atentos ao abuso de álcool no local de 
trabalho, através de programas preventivos e da assistência aos trabalhadores com 
problemas de alcoolismo, uma vez que deveria ser totalmente proibido o consumo de 
álcool no local de trabalho;

15. Está convencido de que a redução do número de acidentes rodoviários causados pelo 
álcool (17 000 mortes por ano), com todos os prejuízos que deles decorrem, é uma 
prioridade para a UE; pede à Comissão e aos EstadosMembros que, para combater 
melhor os riscos que representa o consumo excessivo de álcool nas estradas, adoptem as 
seguintes medidas:

(i) promover o aumento considerável dos controlos ao teor de álcool no sangue, 
estabelecendo, a nível europeu, regras mínimas sobre a frequência dos controlos e os 
locais onde eles têm de ser intensificados (autoestradas, estradas, bares e discotecas, 
especialmente durante a noite),

(ii) instaurar sanções mais pesadas para a condução em estado de embriaguez, como a 
privação prolongada da carta de condução,

(iii) fixar em 0,5g/l o teor máximo de álcool no sangue para os condutores de veículos 
que requerem carta de condução da categoria A e B e de 0,2g/l para os condutores de 
veículos que requerem cartas de condução de categorias superiores e para todos os 
motoristas profissionais;

16. Sublinha que devem ser promovidas todas as medidas eficazes para evitar a condução em 
estado de embriaguez; insta a que continuem a ser desenvolvidos dispositivos de bloqueio 
e outros meios que impeçam mecanicamente a condução em estado de embriaguez, 
nomeadamente para os motoristas profissionais;

17. Convida a Comissão a lançar ou apoiar campanhas de informação sobre os efeitos nocivos 
do abuso de álcool para a saúde física e mental, bem como para o bemestar social;

18. Insta os EstadosMembros a combater o problema da venda ilegal de álcool e a venda no 
mercado negro, a controlar a qualidade do álcool vendido e a intensificar os controlos aos 
produtos artesanais à base de álcool (como os produtos destilados) que podem ser fatais 
para a vida humana;

19. Convida todas as partes interessadas a promover, no âmbito do Fórum sobre Álcool e 
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Saúde que a Comissão irá criar, a aplicação de medidas e programas concretos para 
combater os malefícios do álcool, já que os principais objectivos do Fórum serão o 
intercâmbio de boas práticas, a obtenção de garantias de participação nas iniciativas, a 
correcta avaliação das acções e o controlo da sua efectiva aplicação;

20. Lembra que são proibidas as alegações de saúde em bebidas alcoólicas e que as alegações 
nutricionais só são autorizadas em casos excepcionais previstos no Regulamento (CE)
nº 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de Dezembro de 2006 relativo 
às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos1;

21. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e aos parlamentos dos EstadosMembros.

  
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 9.


