SÚMULA DA REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL
ÁLCOOL E SAÚDE
27/10/2010

1. Foi decidido por unanimidade a definição do conceito de “Membro Fundador” bem
como a inclusão da C.M. Loures e da Secretaria Regional da Saúde do Governo dos
Açores.
2. Foi acordado que os coordenadores dos grupos de trabalho do PNRPLA teriam assento
no fórum como observadores, assim como as regiões autónomas.
3. A existência da comissão executiva também foi decidida por unanimidade.
4. Foi definido que não existiria comité científico do fórum, podendo existir grupos de
trabalho específicos, com entidades convidadas pelo Fórum.
5. Foi combinada uma reunião do Fórum por ano, preferencialmente nos meses de
Março ou Abril (última semana de Março ou primeira quinzena de Abril).
6. Quanto ao logótipo, houve apenas uma aprovação genérica da existência de logótipo
para o forum, sendo que ficou por definir se o símbolo se destinaria apenas para
valorizar os projectos aprovados em fórum ou também os membros do fórum, que
tinham assento no fórum em parte pelo seu empenho e dedicação; neste ponto houve
alguma divergência de opiniões: se uns entendiam que criar dois logótipos diferentes
para diferenciar projectos de membros do fórum poderia introduzir variáveis
desnecessárias, outros acreditavam que um único logótipo para fins diferentes poderia
aumentar a probabilidade de o símbolo poder ser utilizado para fins aos quais não se
destina; no entanto, todos concordaram que a existência do logótipo serviria para
valorizar o Fórum.
7. A componente “Compromissos da Carta” e a sua definição operacional ficou acordada
genericamente.
8. A CARTA DE COMPROMISSOfoi aprovada por unanimidade. Contudo a frase referente
ao logótipo deverá ser adaptada de modo a que a decisão sobre a sua utilização possa
ser aprovada na primeira reunião efectiva de membros
9. O formulário de candidatura do Fórum para inscrição dos Compromissos, foi também
aceite por todos (embora a ANEBE entenda que encerra um grau de complexidade que
pode ser impeditivo ou interferir com a adesão de entidades com menos meios); ficou

decidido que seria testado com o suporte do Secretariado Permanente do Fórum,
podendo ser alterada a sua versão original
10. Quanto à constituição da comissão executiva, propôs-se que esta não tivesse um
carácter definitivo e que pudesse ser reformulada com a entrada de novas entidades
para o Fórum. Assim sendo:

REPRESENTANTES DAS ONGs
Confederação Nacional das Associações de Pais
Conselho Nacional de Juventude
Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho
Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários
REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Autoridade Nacional Segurança Rodoviária
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (não presente)
Direcção- Geral de Saúde (não presente)
Direcção - Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (não presente)
REPRESENTANTES DOS OPERADORES ECONÓMICOS:
Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja
Associação dos Comerciantes e Industriais de Bebidas Espirituosas e Vinhos
Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas
Associação da Restauração e Similares de Portugal e/ou Instituto Português de Turismo (a definir
posteriormente pela Plataforma Intersectorial de Portugal Sobre a Responsabilidade e Moderação no
Consumo de Vinho, Cerveja e Espirituosos)
COTAS-EXTRA
Secretaria Regional da Saúde do Governo dos Açores
Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial
Instituto da Droga e da Toxicodependência

11. A comissão executiva deverá reunir pela primeira vez em Janeiro de 2011.
12. A APAN ficou de apreciar uma conjugação de um logótipo para os dois conceitos
“Membros do Fórum” e “Projectos Aprovados pelo Fórum”

