
Discurso do Ministro da Saúde: Coloquio O Alcoolismo : Suas consequências para a população 

e a proteção da saúde 

  

- Sr. Presidente da Assembleia Nacional – excia 

-Sr deputado nacional e Presidente da RPPD, Jose Soares 

- Sr Representante da UNFPA - Boubou Dramane Camara 

Sr chefe da casa civil da presidência da Republica 

- Sr representante da Câmara Municipal da Praia 

Sra presidente do icieg 

Sr presidente do igae 

Ilustres participantes 

- Senhores membros da comissão social 

Minhas senhoras e meus senhores 

  

Nas vésperas da entrada em vigor da nova lei do álcool e enquadrado no programa de abertura 

do novo ano letivo gostaria de saudar os organizadores deste importante evento, uma 

oportunidade para continuarmos a debater a problemática do alcoolismo em Cabo Verde. 

Sr presidente da assembleia nacional 

Ilustres 

 O consumo abusivo de álcool constitui um dos importantes fatores determinantes do estado 

de saúde da nossa população, atingindo particularmente os adolescentes, homens e mulheres 

em idade produtiva, resultando essa particularidade em implicações diretas adversas no projeto 

de vida dos adolescentes e jovens. 

Para além dos custos sociais, este fenómeno ainda representa custos elevadíssimos para os 

serviços de saúde. A magnitude dos efeitos nocivos conexos com o consumo abusivo do álcool 

manifesta-se em número de mortes prematuras nas nossas estradas, devido a acidentes de 

viação, na violência baseada no género, nas várias formas de mortes de causas externas, no 

absentismo no trabalho, no surgimento de doenças que cursam para a cronicidade e que levam 

a incapacidades de várias naturezas. 

Combater este fenómeno na sua magnitude tornou-se num imperativo do estado. 

Sendo certo que se trata de uma luta difícil, uma luta que necessita de um compromisso de 

todos, alimenta-nos a forte convicção de que, tal como fomos capazes de ganhar outras guerras 

difíceis, esta também será ganha. 

Esta convicção estriba-se nos sinais emanados da sociedade cabo-verdiana que apontam para 

esse compromisso, determinação e engajamento. 

Esta luta é nossa. 



Uma luta que tem de ser necessariamente travada à montante, no que diz respeito à educação 

para a saúde, na prevenção do consumo abusivo, no envolvimento de varias instituições e 

parceiros, ao longo de todo o processo, desde a produção, o licenciamento, a fiscalização na 

disponibilização e pontos de distribuição, e no acesso ao álcool; mas também uma luta a ser 

necessariamente desenvolvida à jusante, no que diz respeito à reinserção social, nas medidas 

de inclusão que promovam hábitos e práticas saudáveis e que consolidam a recuperação do 

indivíduo da dependência. 

Uma luta individual e coletiva. Uma luta, que demanda respostas, bem elaboradas, inteligentes 

e criativas, capazes de mobilizar representantes dos poderes públicos, do sector privado, 

agências de regulação e empresas, organizações da sociedade civil e serviços públicos, 

personalidades distintas e ativistas sociais, jovens, mulheres e homens, nossos parceiros de 

desenvolvimento. Juntos, somos mais fortes, todos, reunidos nesta ampla coalizão de forças e 

vontades, poderemos sim, travar, reduzir, inverter e vencer o fenómeno de consumo abusivo 

de álcool. 

Sr. presidente da Assembleia 

Ilustres 

O ministério da saúde tem promovido e acompanhado a mudança de paradigma no que tange 

a perceção social das questões de saúde. 

Queremos e podemos efetivamente ter uma sociedade com melhores índices de saúde. Este é 

o caminho para enfrentarmos a transição demográfica e epidemiológica porque passa Cabo 

Verde. Este é o caminho que nos permitirá ganhos na produtividade, poupar recursos 

financeiros, garantir a sustentabilidade do nosso sistema nacional de saúde e o desenvolvimento 

económico e social de Cabo Verde. 

Vamos juntos evitar o quanto possível o sofrimento causado pela sinistralidade nas nossas 

estradas, trabalhar para termos lares onde não impera a violência doméstica, legar aos nossos 

jovens e as gerações futuras um cabo verde que nos orgulha e que onde apraz viver. 

Senhor presidente da assembleia nacional 

Minhas senhoras e meus senhores 

Há seis meses, foi aprovada nesta casa parlamentar por unanimidade dos partidos com 

representação parlamentar, a lei do álcool, um importante instrumento na luta que toda a 

sociedade cabo-verdiana está comprometida em travar, para pôr cobro ao grave problema 

social e de saúde pública que o alcoolismo representa. 

Sob a liderança da sua excelência o Sr. presidente da República, através da iniciativa presidencial 

menos álcool mais vida, assistimos nos últimos anos ao surgimento de uma nova atitude da 

parte de todos os atores políticos, das instituições públicas e privadas, da sociedade que foi o 

de passar da eterna constatação da gravidade do problema para ações concretas.  

Com efeito a iniciativa presidencial veio emprestar um novo folego, a todas as instituições 

envolvidas na luta contra o uso abusivo de álcool, em todas as suas vertentes e veio criar 

oportunidades únicas para a participação de um grande número de instituições e das mais altas 

representações da república para, em uníssono, se fazer um Apelo à Ação para vencermos este, 

que será de certeza um dos maiores problemas sociais e de saúde pública que o nosso país 

enfrenta. 



É de justiça enaltecer também, o relevante papel que esta casa parlamentar vem 

desempenhando através dos seus ilustres representantes da nação e o contributo 

importantíssimo que deram e vem dando, primeiro, na elaboração, discussão e aprovação da 

proposta de lei do álcool, com especial destaque para a rede parlamentar para a população e 

desenvolvimento na sua posterior divulgação e socialização.  

O governo desde a primeira hora, através do seu programa, demonstrou o seu forte 

compromisso politico, para responder de forma global, integrada, eficaz e sustentável ao 

problema redefinindo as politicas nesse domínio, criando, para o efeito, a Comissão de 

Coordenação do Álcool e outras Drogas (CCAD), através do Decreto-Lei n.º 06/2017, de 17 de 

fevereiro e vem implementando um amplo Plano de Atividades Intersectorial e Integrado, que 

contem um conjunto de medidas, abrangendo áreas de intervenção tais como: coordenação, 

legislação, fiscalização, prevenção, tratamento e reinserção social, plano este, que foi elaborado 

de forma participada e inclusiva, envolvendo vários sectores com implicações na matéria. 

Destacamos ainda o forte engajamento das autarquias, das ONGs das associações comunitárias, 

das instituições públicas e privadas, das confissões religiosas que permitiram a territorialização 

da abordagem e colocaram num patamar muito elevado o conceito de parceria, da abordagem 

intersectorial e transversal desta problemática que é sem dúvida multidimensional. 

Uma referência muito especial as agências das nações unidas, a FNUAP, OMS pelo apoio e 

colaboração prestados. 

  

Sr. Presidente da Assembleia Nacional 

Ilustres 

A lei do álcool conquanto importante não é mais do que um instrumento nessa luta que estamos 

a travar. O tempo dirá da sua bondade e da sua efetividade. Certamente será mais útil, se for 

devidamente implementada. Mais do que uma lei proibitiva, diria que é promotora. Mais do que 

restritiva das liberdades, promove sim a liberdade individual e ajuda-nos a libertar daquilo que 

escraviza a um ritmo preocupante a nossa juventude, a nossa sociedade. 

Como toda a lei terá o seu tempo de maturação. Vários aspectos necessitarão certamente de 

regulação. 

Duma coisa, no entanto, podemos estar certos. A nova lei do álcool não irá promover nem o 

desemprego nem o empobrecimento das famílias, antes pelo contrário. Os ganhos sociais, 

económicos e financeiros resultantes da sua aplicação, serão de longe superiores a eventuais e 

circunstanciais perdas. 

Que não percamos nunca o foco: a grande questão que se nos coloca não é a lei mas sim o 

alcoolismo. 

Votos de um bom coloquio 

Muito obrigado pela vossa atenção 

 


