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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 
Estados-Membros 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 2004/345/CE da Comissão, de 6 de Abril de 2004,
relativa ao controlo do cumprimento das regras de segurança rodoviária3,

– Tendo em conta a Declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre os jovens e 
o álcool, adoptada em Estocolmo em 2001, 

– Tendo em conta os vários acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
(Processo Franzen (C-189/95), Processo Heinonen (C-394/97), Processo Gourmet 
(C-405/98), Catalonia (C-190 e C-179/90), Lei Evin (C-262/02 e C-429/02),

– 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 2000-2005" 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 (A6-0000/2007),

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 Estados-Membros,

  
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 
Estados-Membros, 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 das Comunidades Europeias 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 Estados-Membros 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. Congratula-se 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 2000-2005" 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 Estados-Membros e todas as partes 
interessadas a aumentar os recursos dedicados às campanhas e programas de informação e 
prevenção;
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4. Salienta que os problemas de abuso de álcool que exigem resolução mais urgente são os 
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 Estados-Membros 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 auto-estradas e 
estradas em geral, principalmente à noite,

(viii) tomar as medidas necessárias para aumentar ao máximo os controlos à condução em 

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2007)0009.
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estado de embriaguez, estabelecendo, a nível europeu, regras mínimas comuns sobre a 
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 Estado-Membro 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 OMSaúde, 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 recém-nascidos sejam afectados pela doença; sugere 
ainda que as clínicas de atendimento pré-natal devem estar preparadas para identificar, o 
mais cedo possível, potenciais casos de consumo nocivo de álcool e ajudar as mulheres a 
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abandonar totalmente o consumo de álcool durante a gravidez;

13. Considera que a Comissão e os Estados-Membros 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 maus-tratos na família ligados ao consumo de álcool;

14. Considera importante que, no direito do trabalho da União Europeia e dos 
Estados-Membros 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 União Europeia; pede à Comissão e aos Estados-Membros 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 (auto-estradas, 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 no caso dos 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 bem-estar social;

18. Insta os Estados-Membros 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;



PE 386.293v02-00 8/13 PR\661497PT.doc

PT

19. Convida todas as partes interessadas a promover, no âmbito do Fórum sobre Álcool e 
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 Estados-Membros.

  
1 JO L 404, 30.12.2006, p. 9; versão rectificada in JO L 12 de 18.1.2007, p. 3.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O problema do abuso de álcool tem vindo a assumir proporções significativas e preocupantes
em todos os Estados-Membros da União Europeia, ainda que o valor atribuído às bebidas 
apresente variações não só em função das diferentes tradições culturais, mas também de uma 
região para outra e de país para país.

Uma das distinções fundamentais é a que classicamente se estabelece entre Norte e Sul da 
Europa, entre, por um lado, as regiões caracterizadas por uma cultura dita "regada", que, em 
conformidade com uma tradição milenária, transmitida, ao longo das gerações, desde o berço 
até à idade adulta, coloca o vinho na mesa, ao lado comida, tornando agradável a sua 
degustação, enaltece o seu consumo moderado e integra-o no património cultural e tradicional 
local, e, por outro, a cultura dita "enxuta", na qual o estatuto de agente psicoactivo conferido 
ao álcool e o fraco nível de integração do seu consumo no dia-a-dia encontram a sua 
expressão no hábito de beber fora das refeições, sobretudo aos fins-de-semana e, então, 
copiosamente, com propósitos desinibidores no plano das relações sociais e animado pela 
necessidade de evasão do conformismo e da rigidez que as normas sociais impõem.

No entanto, tem-se vindo a delinear na Europa, de há algumas décadas a esta parte, uma
transformação no sentido de uma maior homogeneidade dos comportamentos e dos padrões
de consumo do álcool, especialmente por parte das gerações mais jovens, com um aumento 
significativo do consumo de álcool associado à sociabilidade e aos seus efeitos psicotrópicos. 

Os estudos empreendidos por numerosos agentes institucionais, governos, associações e 
operadores do sector vieram, pois, pôr em evidência uma preocupante – ainda que claramente 
minoritária entre a população europeia – tendência para um consumo inadequado das bebidas 
alcoólicas, que se transforma algumas vezes em verdadeiro abuso do consumo de álcool.

Por conseguinte, se o consumo moderado de bebidas alcoólicas não pode ser considerado, em 
si mesmo, um aspecto negativo, característico da cultura e das tradições de alguns povos, já o 
abuso do consumo desses produtos terá necessariamente de considerar-se perigoso para o 
bem-estar dos cidadãos europeus, uma vez que, como é sabido, acarreta danos significativos 
para a saúde, para além de toda uma série de efeitos indirectos como os acidentes de viação, 
os maus-tratos no seio da família de que são principalmente vítimas as crianças, o incremento 
dos comportamentos agressivos e das situações de abuso de menores. 

Os dados relativos à incidência do abuso do consumo de álcool na sociedade europeia apelam 
à reflexão. Mais concretamente, os estudos efectuados pela Comissão referem milhares de 
mortes por ano na Europa ligadas ao abuso do consumo de álcool, mais de metade das quais 
devido a acidentes rodoviários relacionados com o consumo deste produto. O abuso do 
consumo de álcool é a causa de 16% dos casos de maus-tratos infantis no seio da família. 
Além disso, na União Europeia, mais de 60 000 pessoas padecem de síndrome alcoólica fetal.

Estes problemas carecem de uma resposta adequada à escala europeia. Os Estados-Membros
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já se comprometeram a prevenir e reduzir os problemas ligados ao abuso do consumo de 
álcool no quadro da OMS. Todavia, as políticas nacionais variam de um país para o outro, 
dando lugar a abordagens extremamente divergentes que reduzem a eficácia das medidas 
postas em prática, principalmente nas zonas fronteiriças.

Afigura-se, pois, essencial incorporar um valore acrescentado europeu na luta contra o abuso 
do consumo de álcool, embora não perdendo de vista que, em virtude do artigo 152.º do 
Tratado, a acção da União Europeia apenas pode ser complementar da dos Estados-Membros e 
que, dada a já referida diversidade cultural destes últimos, será muito difícil, se não 
impossível, propor um modelo único para os 27 Estados europeus.

É, todavia, possível adoptar algumas medidas fundamentais e, sobretudo, assumir o 
compromisso de educar os cidadãos para a prática de um consumo responsável, divulgando os 
malefícios do abuso do consumo de álcool, responsabilizando produtores e distribuidores, 
reclamando aos operadores do sector o apoio necessário, envolvendo a escola e a família,
promovendo uma mensagem que forneça exemplos positivos aos jovens, e aumentando a 
sensibilização das pessoas mais vulneráveis para os riscos que correm.

Isto poderá ser levado a cabo sobretudo através de uma estratégia abrangente, que, 
paralelamente às medidas de coordenação entre as diferentes regulamentações e medidas 
nacionais, preveja um maior intercâmbio de informações e de boas práticas. O vosso relator 
está convencido de que é necessário intervir de forma determinada através de medidas de 
eficácia comprovada. 

Em primeiro lugar, afigura-se-lhe fundamental difundir uma informação correcta por meio da 
realização de campanhas de sensibilização tanto ao nível da família como da escola e dos
meios de comunicação social.

As investigações recentes da OMS mostram que as campanhas de informação dirigidas para
estes alvos e destinadas a informá-los ou a reforçar a sua sensibilização se revelaram 
particularmente eficazes, pelo que seria oportuno promover uma maior difusão deste tipo de 
iniciativas. 

Em segundo lugar, embora acolhendo favoravelmente a presente comunicação da Comissão 
centrada nas cinco prioridades da luta contra os efeitos nocivos do abuso do álcool, o vosso 
relator sugere que a União Europeia se concentre mais particularmente sobre a protecção dos 
jovens, erigindo-a num dos objectivos principais da sua acção. 

Existem indícios claros do aumento do consumo excessivo entre os jovens, associado a uma 
redução da idade em que estes começam a ingerir bebidas alcoólicas. Assiste-se, na União 
Europeia, a uma difusão algo uniforme de padrões de consumo perigosos e socialmente aceites 
como, por exemplo, o consumo esporádico excessivo dito bindge drinking, que consiste em 
ingerir simultaneamente mais de cinco unidades alcoólicas com o objectivo de perder o 
controlo e de bloquear os mecanismos de inibição, ou o consumo simultâneo de álcool e de 
estupefacientes ou ainda a multiplicação das ocasiões em que se procura um consumo 
exagerado.

É precisamente neste domínio que a abordagem dos Estados-Membros e da União Europeia
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deveria visar uma maior severidade e eficácia: com efeito, incumbe às Instituições o dever de 
garantir a protecção dos indivíduos mais frágeis face a fenómenos de massas perigosos para a 
saúde. Os jovens contam-se entre as pessoas mais frágeis, na medida em que se encontram 
geralmente mais expostos do que os adultos ao risco do conformismo e às influências da 
moda e das tendências da sociedade. Além disso, há que ter em conta que os jovens de hoje 
serão os consumidores de amanhã e que, se convenientemente educados, contribuirão para 
minimizar os efeitos negativos do abuso do consumo de álcool nas sociedades futuras. Uma 
dificuldade reside na definição de um limiar, da idade aquém da qual uma pessoa pode ser 
considerada um "jovem" e, consequentemente "de risco" e passada a qual a sociedade e as 
Instituições poderão reduzir a sua atenção, deixando que o livre arbítrio se substitua às 
imposições jurídicas. Uma vez mais se registam discrepâncias na forma como os Estados-
Membros avaliam este aspecto, embora, de um modo geral, o limiar de protecção abaixo do 
qual é proibido vender ou servir bebidas alcoólicas a menores situa-se entre os dezasseis e os 
dezoito anos. Afigura-se oportuno fixar um limiar comum à escala comunitária, o qual 
deveria, na opinião do vosso relator, coincidir pelo menos com a idade legal da maioridade. 
Embora não tendo poderes para impor este limiar, a União Europeia poderá ao menos 
aconselhá-lo vivamente e é precisamente esse objectivo que esta estratégia se propõe alcançar.

Impõe-se, além disso, um aumento dos controlos e das sanções previstas em caso de venda de 
bebidas alcoólicas a pessoas de idade inferior aos limites legais estabelecidos. 

No que se refere à faixa dos jovens que, embora tendo atingido a maioridade, permanecem 
vulneráveis, o vosso relator considera que é viável e oportuno identificar as medidas que 
poderão ser postas em prática para restringir o seu acesso ao consumo de bebidas alcoólicas.

Mais particularmente, o vosso relator propõe uma redução da acessibilidade e das 
possibilidades de abastecimento de bebidas alcoólicas por parte dos jovens, nomeadamente 
mediante um aumento do seu preço através da cobrança de um imposto específico sobre os 
denominados alcol-pops, que são bebidas alcoólicas especificamente destinadas ao consumo 
juvenil.

Em qualquer das circunstâncias, deveriam ser oportunamente levadas a cabo iniciativas com 
vista à promoção de uma maior sensibilização para os riscos e os efeitos nefastos do abuso do 
consumo de álcool na saúde física e mental. O relator insiste, pois, no carácter fundamental de 
que se reveste a educação e a informação, visto que o problema do abuso do consumo de 
álcool é acima de tudo, como tantos outros aspectos comportamentais, um problema de 
valores e de forma de pensar: para melhorar a sociedade, é necessário fazer progredir as 
mentalidades.

Quanto ao objectivo da redução dos acidentes de viação causados pelo álcool, cujos 
protagonistas são, infelizmente, predominantemente jovens, é necessário reforçar os controlos 
no domínio da condução de forma a criar a convicção de que estes controlos não pertencem
apenas ao domínio das probabilidades, sendo, pelo contrário, uma realidade muitíssimo 
concreta, pois só assim se obterá o efeito dissuasivo susceptível de levar os condutores a 
renunciarem ao abuso do consumo de álcool. 

Nesta ordem de ideias, o vosso relator considera que é necessário um sinal forte para 
combater a praga do alcoolismo juvenil, propondo, em consequência, a fixação de limites 



PE 386.293v02-00 12/13 PR\661497PT.doc

PT

muito estritos, inclusivamente um valor zero, para a taxa de alcoolémia no sangue (TAS) dos 
condutores recentes. Esta disposição seria igualmente útil no caso das pessoas, embora tendo 
aprendido a conduzir em idade adulta, não dispõem de uma experiência suficiente que lhes 
permita garantir o pleno controlo do veículo com a taxa de alcoolémia normalmente 
permitida. A União Europeia também não dispõe neste domínio de poderes para impor um 
limite, mas poderá, através desta estratégia, lançar uma mensagem, tornar manifesto aquilo 
que segundo ela deverá ser feito e apelar aos Estados-Membros para que tomem consciência 
disso.

O vosso relator considera igualmente que é necessário reduzir os limites da TAS no caso dos 
condutores de veículos que necessitam de uma carta de condução de categoria superior e para 
os condutores profissionais, dada a periculosidade dos veículos e o imperativo de não deixar 
que, durante o trabalho, a rapidez dos reflexos seja diminuída pelo consumo de álcool.

No que concerne aos aspectos sanitários, o vosso relator reputa que é importante promover 
intervenções disseminadas logo ao nível dos cuidados de saúde básicos. Deveria 
generalizar-se entre os médicos generalistas a prática do diagnóstico do risco de patologias 
associadas ao consumo de álcool. Trata-se da denominada "intervenção breve", que consiste 
em submeter indistintamente a todos os pacientes que consultam um médico no âmbito de 
uma qualquer patologia um questionário, graças ao qual se torna possível identificar atitudes 
ou a eventual presença de problemas relacionados com o abuso do consumo de álcool. Os 
primeiros ensaios foram frutíferos: por norma, as pessoas de risco não têm consciência dos 
comportamentos perigosos susceptíveis de as conduzir ao alcoolismo e este questionário 
permite orientá-las a consciencializá-las a tempo com o problema.

O relator considera também oportuno reforçar a informação sobre os riscos do consumo de 
álcool durante a gravidez. Os dados relativos à incidência da síndrome alcoólica fetal - que 
atinge 6000 pessoas na Europa -, juntamente com os dados relativos à insuficiência ponderal 
dos recém-nascidos na Europa devido ao consumo de álcool - cerca de 60 000 por ano -
indicam que não existe informação suficiente sobre esta questão. É evidente a necessidade de 
promover campanhas intensivas de responsabilização destinadas aos casais que tencionam 
procriar e, sobretudo, às futuras mães.

O abuso do consumo de álcool encontra-se frequentemente na origem de comportamentos
violentos, principalmente no quadro da família; neste âmbito, o vosso relator propõe a 
criação, a nível europeu, de um número verde destinado a receber as denúncias relativas a 
casos de maus-tratos na família com o intuito de proteger sobretudo as crianças.

A abordagem da questão do abuso do consumo de álcool no local de trabalho poderia
constituir também, tal como posto em evidência pela Comissão, uma estratégia eficaz, 
sobretudo se tivermos em conta que o local de trabalho é um ambiente altamente propício à 
difusão da informação. A entidade patronal poderia além disso ser responsabilizada pelo 
estabelecimento de um diálogo e pela prestação de apoio aos seus assalariados com problemas
ligados ao consumo de álcool. Contudo, há que não perder de vista que este problema se 
inscreve na esfera da vida privada, pelo que, também neste domínio, a privacidade do
trabalhador deverá ser respeitada em todas as circunstâncias.

O vosso relator concorda com a Comissão quanto à necessidade da criação de um Fórum 
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sobre álcool e saúde vocacionado para a promoção do intercâmbio de informações e para o 
estudo de novas medidas de combate ao fenómeno do abuso do consumo de álcool. A partilha 
dos dados recolhidos a nível nacional permitirá a formulação de conclusões eficazes.  

Haverá, porém, que garantir a eficácia e a exequibilidade de cada uma destas medidas, sem 
perder de vista que as intervenções da União Europeia devem representar um valor 
acrescentado e ser complementares das políticas nacionais e locais


