Fórum Europeu de Álcool e Saúde
Reunião Plenária de 25 de Abril de 2013

Teve lugar em Bruxelas no dia 25 de Abril de 2013 o 12º Plenário do Fórum Europeu de
Álcool e Saúde (FEAS). Houve duas áreas em destaque:
•
•

Iniciativas globais para reduzir os malefícios associados ao consumo nocivo de
bebidas alcoólicas levadas a cabo por Directores Executivos;
Redução do grau das bebidas alcoólicas.

O FEAS tem uma nova Presidência, John F. Ryan, Director Geral para a Saúde, da
Direcção-Geral Saúde e Consumidores da Comissão Europeia (DG SANCO)

Abertura da Presidência
O novo presidente, John Ryan, reconheceu a importância do FEAS como uma das
ferramentas na implementação da Estratégia para o Álcool da União Europeia. Tal é
confirmado pelos resultados preliminares de uma avaliação independente, um relatório que
deverá estar disponível antes do Verão. Este relatório irá identificar novas áreas que
potenciem a eficácia das acções dos membros do Fórum.

Destaques dos Serviços da Comissão
Foram introduzidos pela DG SANCO dois estudos e projectos sobre a aplicação dos
limites legais de idades de consumo e informação aos consumidores sobre aspectos
relacionados com a saúde, financiados pelo Programa de Saúde de 2012.
A presidência concluiu que, já que os resultados são expectáveis para o Outono, o
relatório sobre os progressos realizados serão apresentados na próxima reunião do Fórum.
A DG CONNECT apresentou a Implementação do relatório sobre a Directiva dos
Serviços de Media Audiovisuais e os planos para o futuro, os quais se focam nas acções
relacionadas com a protecção de menores, o que inclui a publicidade a bebidas alcoólicas. A
esta apresentação seguiu-se uma discussão produtiva sobre marketing. Foi reconhecida a
necessidade de ter uma metodologia aceite pelos Membros do Fórum para dar seguimento
àquela desenvolvida para o relatório RAND1. Ficou estabelecida a criação de um grupo de
trabalho para discutir esta questão, possivelmente em Setembro. Os membros que desejem
tomar parte nesta discussão deverão demonstrar esse mesmo interesse junto da DG SANCO.
Esta reflexão poderá também envolver a DG CONNECT.
1

http://ec.europa.eu/health/alcohol/docs/alcohol_rand_youth_exposure_marketing_en.pdf

Iniciativas “Global Action” para reduzir o consumo nocivo.
O International Centre for Alcohol Policies (ICAP), apresentou uma visão geral dos
compromissos globais para reduzir o consumo nocivo de bebidas. De seguida, Heineken,
Comité Européen des Entreprises de Vin (CEEV) e Pernod Ricard especificaram a forma como
contribuem para estas iniciativas globais. A EUROCARE informou o Fórum sobre as
preocupações que algumas ONG’s têm quanto ao envolvimento dos representantes da
indústria na discussão dos assuntos globais da Organização Mundial de Saúde. No geral, as
iniciativas globais dos produtores de bebidas alcoólicas são consideradas como meritórias, e a
possibilidade de alargar o envolvimento a outros sectores (retalho e hotelaria, por exemplo)
foi julgada de positiva.
A presidência considerou que o compromisso dos Directores Executivos cria a
oportunidade de impulsionar algumas acções em questões determinantes como o consumo de
menores, informação a consumidores, e mensagens de alerta também no contexto europeu.

Reduzir o grau de álcool nas bebidas
A sessão da tarde começou com duas apresentações centradas no compromisso UK
Responsibility Deal com o tema “Alcohol Unit Reduction”. O “Royal College of Physicians”
sublinhou as razões pelas quais este compromisso era importante para a Saúde Pública.
Molsen Coors apresentou a perspectiva da indústria do Reino Unido sobre este compromisso e
as razões pelas quais não se têm necessariamente de perder lucros devido a uma diminuição
do grau de álcool das bebidas. Seguiu-se uma mesa redonda com o “Royal College of
Physicians”, Molsen Coors, ABInbev, Heineken, Diageo, Pernod Ricard, Eurocommerce e
“Standing Committee of European Doctors”.
Alguns participantes questionaram a viabilidade de um compromisso idêntico fora do
Reino Unido, onde esta acção é parte de uma iniciativa maior para promover uma cultura de
consumo responsável (orientações gerais de consumo de baixo risco, unidades padrão,
rotulagem, incentivos fiscais em alguns casos para bebidas com menor teor alcoólico, por
exemplo).
A presidência realçou a importância de o FEAS estar a seguir o desenvolvimento destes
compromissos no Reino Unido.
No que toca a bebidas padrão (ou unidades) e orientações gerais de consumo de baixo
risco, a Presidência informou que foi submetida uma Acção Conjunta sobre o álcool no âmbito
do Programa de Saúde da União Europeia, onde estas questões estão incluídas e propôs
realizar uma apresentação desta Acção Conjunta na próxima Assembleia do Fórum.

Compromissos Seleccionados
O European Transport Safety Council (ETSC) apresentou o SMART (“Sober Mobility
Across Road Transport), um novo projecto sobre condução sob efeito do álcool, apoiado pela
“Brewers of Europe” como novo compromisso do fórum.
A “HORECA Vlaanderen”, um dos novos membros do que se juntaram ao Fórum em
Novembro 2012, apresentou o seu compromisso, direccionado para a consciencialização e
disponibilização de formação no sector da hotelaria.

Fórum Europeu de Álcool e Saúde: caminhos a seguir.
A DG SANCO apresentou uma versão mais “amiga” do utilizador para apresentar
relatórios de compromissos. Seguindo as recomendações preliminares da avaliação externa,
vai ser obrigatório para novos compromissos introduzir indicadores de resultados e impacto
esperados. A alteração será também acompanhada de uma revisão da proposta de adesão dos
Membros. Ficou estabelecido que a DG SANCO irá explorar a possibilidade de, a título
experimental e antes de uma decisão final, usar uma nova versão.

Compromissos
A Presidência insistiu na importância de manter compromissos em actividade e de os
reportar devidamente. Existem ainda Membros sem um compromisso activo. A Presidência
frisou a importância dos membros agendarem novos compromissos de forma a manter a
credibilidade da abordagem do fórum.

Próxima Assembleia
A data para a próxima reunião plenária do Fórum Europeu de Álcool e Saúde foi fixada
em 21 de Novembro de 2013. Os relatórios anuais dos compromissos de actividades no
âmbito do Forum devem ser entregues o mais tardar até 31 de Março de 2014.

Todas as apresentações podem ser consultadas aqui:
http://ec.europa.eu/health/alcohol/events/ev_20130425_en.htm

