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INTRODUÇÃO

Este manual é o resultado da avaliação de um conjunto de diretrizes preparado no âmbito do projeto Club
Health (co- financiado pela Comissão Europeia no âmbito do Health Programme 2008-2013) para assegurar condições adequadas de saúde e segurança em espaços recreativos noturnos. Um número crescente
de indícios demonstra que certas características (e.g. promoções e bebidas baratas, superlotação do espaço, sobreaquecimento e níveis altos de permissividade) são quem mais contribui para o aparecimento de
problemas relacionados com álcool dentro e nas imediações de estabelecimentos licenciados. Também foi
observado que o nível de intoxicação dos clientes é um fator importante. O resultado é que a gerência e os
funcionários do local poderão contribuir, através da implementação de práticas pró-activas, para mudanças de comportamento. Práticas pró-activas poderão incluir esquemas como: i) assegurar as condições físicas e sociais do local; ii) garantir que o pessoal compreende e implementa praticas responsáveis; iii) evitar
estratégias de marketing que encorajem a beber excessivamente; e iv) desenvolver estratégias de parceria
para reduzir incidentes relacionados com o álcool, por exemplo, estabelecer boa comunicação e cooperação entre a polícia, autoridades locais, serviços de transporte público, serviços de saúde e a comunidade.
O trabalho aqui apresentado destina-se a ser um guia de referência para estabelecimentos licenciados, gerentes e promotores sociais e culturais. Para a economia noturna, prioridades incluem: não vender álcool a
menores de idade; acabar com marketing irresponsável e promoções de vendas; assegurar a segurança dos
clientes e funcionários; e, ao melhorar a segurança pública, reduzir o incómodo causado às comunidades.
Este manual também se destina a ser um guia de referência para serviços responsáveis pelas licenças e
policiamento. Não existe uma abordagem abrangente suficiente que garanta que nenhum incidente de
saúde e segurança irá ocorrer dentro e nas imediações do estabelecimento noturno, mas existem várias
medidas que podem ser tomadas para reduzir a probabilidade de ocorrerem tais incidentes.

Base Lógica
Estudos sobre fatores de risco e procedimentos para assegurar saúde e segurança em locais recreativos
noturnos têm sido realizados, na sua maioria, na Austrália, Canadá, EUA e no Reino Unido. O objetivo
do nosso estudo foi o de explorar se os componentes, identificados dentro da literatura científica como
componentes-chave, têm uma tradução a nível Europeu. Parte da nossa metodologia foi analisar provas
científicas e empíricas e apresentá-las a representantes da indústria recreativa para determinar opiniões
e pensamentos de profissionais; opiniões de outras partes interessadas familiarizadas com a atividade
foram recolhidas para comparação. A pesquisa foi planeada especificamente, para, procurar potenciais
sensibilidades culturais.
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Para garantir a saúde e segurança na vida noturna recreativa é necessário intervir nos processos que determinam o aparecimento de riscos. Deste modo, é imperativo saber e avaliar efetivamente os fatores e mecanismos que os podem agravar ou reduzir. Medidas efetivas podem resultar na diminuição dos riscos para
a saúde e segurança do estabelecimento e no sucesso da promoção do bem-estar dos clientes. No entanto,
assegurar a incorporação de critérios adequados de saúde e segurança no contexto da vida noturna, requer
a colaboração de várias pessoas e necessidades. Assim sendo, é necessário reforçar a coordenação entre
agências a nível Europeu, nacional e local, e entre sectores públicos e privados.
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Participantes
Mais de 75 participantes de 14 países europeus (de uma série de pequenas, médias e grandes cidades –
todas com uma vida noturna vibrante) foram envolvidos neste estudo. De todos os participantes, aproximadamente 80% eram representantes da indústria recreativa (maioritariamente gerentes ou proprietários
de discotecas – mas também foram incluídos representantes de associações de coordenação e promotores
de eventos); os restantes 20% eram outros profissionais que trabalham diretamente na área (por exemplo,
representantes de saúde pública, representantes da polícia, e responsáveis políticos).

Instrumentos de Avaliação
Foi realizada extensa pesquisa bibliográfica1 focada na identificação de estratégias que possam garantir
uma adequada saúde e segurança em contextos recreativos e as melhores (ou mais promissoras) práticas.
Com esta informação, foi preparado um conjunto de diretrizes organizadas em três categorias principais com
uma série de subcategorias (o que facilita a avaliação e o controlo de componentes chave selecionados):
1.

Condições do estabelecimento

1.1. Políticas de segurança no acesso e na admissão de clientes
1.2. Dentro do local: ambiente físico
1.3. Dentro do local: ambiente social
1.4. Políticas de dispersão à saída dos estabelecimentos
2.

Gestão e funcionamento dos estabelecimentos

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

2.1. A Gerência
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2.2. Empregados de bar
2.3. Porteiros e pessoal de segurança
2.4. Entretenimento: DJ’s e animadores
3.

Promoções de álcool e regulações de venda

3.1. Preço e disponibilidade
3.2. Promoções especiais

A primeira coluna dos instrumentos de avaliação solicitou aos participantes que: 1) informassem se o componente estava operacional (isto é, se estava a ser implementado no espaço, independentemente de ser
obrigatório ou não); 2) informassem se é regulamentado por lei; e 3) se sim, se estava a ser implementado e
por quem. De seguida (nas colunas seguintes) foi solicitado aos participantes que: i) avaliassem a facilidade
de implementação; ii) avaliassem o custo de implementação e manutenção; iii) avaliassem a sua eficácia;
iv) avaliassem a sua aceitação (isto é, se é sensível a normas culturais locais); e finalmente, v) avaliassem
a sua importância como um elemento fundamental para a estratégia global (usando uma escala de 1=mais
importante a 5=menos importante).
1 Calafat, A., Juan, M., Duch, M.A. (2009) Preventive interventions in nightlife: a review. Adicciones, 21 (4), 387-414 and Hughes K, Quigg Z, Eckley L,
Bellis M, Jones L, Calafat A, Kosir M, van Hasselt N. (2010) Environmental factors in drinking venues and alcohol-related harm: the evidence base for
European intervention. Addiction, 106, Supplement 1:37-46.

A avaliação

A diversidade de regulamentações e o número e variedade de serviços e/ou autoridades envolvidas varia
bastante em toda a Europa (por vezes até entre cidades/regiões diferentes do mesmo país), assim como
variam os requisitos de licenciamento; o que torna a legislação e medidas de execução difíceis de comparar.
Para mais, tanto a familiaridade dos participantes com o assunto, como os termos usados no questionário,
como ainda a compreensão de cada participante das disposições incluídas em cada conceito, adicionaram
algumas dificuldades á conclusão e análise dos questionários. Em alguns casos, estas foram superadas
após a entrevista, através do uso de relatórios qualitativos preparados por investigadores locais.

Classificação dos componentes

Para facilitar a compreensão e para indicar a importância dos diferentes componentes, foi estabelecida a
seguinte classificação:
Componentes Chave

Componentes Recomendados

Em circunstâncias especiais

Estes componentes são comprovados por elementos de prova (literatura científica) e prática (pela
experiência de representantes
da indústria) e confirmados pela
opinião de outras partes intervenientes consultadas. Assinalados
neste manual a cor de laranja.

Estes elementos não são apoiados por indícios suficientes, mas
foram confirmados pela prática.
Assinalados neste manual a
verde.

Estes componentes não são
apoiados nem por elementos de
prova nem pela prática (ou com
resultados contraditórios) e podem não ser aplicados em todos
os espaços, mas deverão ser
tomados em consideração em
determinadas circunstâncias. Assinalados neste manual a branco.

Componentes comprovados pela literatura foram marcados através de uma escala: *** se foi consistente; *
se foi de consistência baixa; ou com ‘?’ se contraditório → Inexistente. Prática pela experiência de representantes da indústria está também apresentada por uma escala (de 1=mais importante a 5= menos importante).
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Foi elaborado um protocolo para que todos os investigadores pudessem apresentar os projetos e os instrumentos associados a potenciais informantes e possibilitar o acesso a dados uniformizados. Foi dada orientação a respeito de como entrar em contacto com representantes de associações de comerciantes de bebidas
e com proprietários e gerentes de espaços recreativos em cada cidade, de modo a que um amplo ponto de
vista da área seja determinado; para comparação, também foram recolhidas opiniões de outros profissionais
que trabalham na área, como responsáveis políticos e especialistas de saúde pública entre outros.
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Descobertas
É importante realçar que, de acordo com os resultados do estudo, os representantes da indústria estão perfeitamente conscientes dos componentes identificados pela literatura como essenciais e aparentam cumprir com
os requisitos e procedimentos. Uma das hipóteses de pesquisa posta foi de que haveria diferenças de aceitabilidade devido a sensibilidades culturais de diferentes países; no entanto, não foram observadas grandes
diferenças no que respeita a elementos principais.
A maioria dos representantes demonstrou taxas elevadas de adesão a nível operacional mas expressou dúvidas acerca de futura regulamentação sobre elementos que ainda não são requisitos para licenciamento ou não
estão a ser atualmente aplicados. Relativamente ao estabelecimento, os representantes da indústria também
demonstraram preferência por ‘orientação’ que por ‘execução’. Além disso, alguns – que afirmaram cumprir
com os procedimentos mas preferem que não sejam obrigatórios – também declararam que usaram este cumprimento como um meio de ‘diferenciação’ para se distinguirem de potenciais concorrentes. Por outras palavras, qualidade é uma mais-valia a ser usada como estratégia de marketing. Os representantes da indústria
receiam que regulamentação adicional signifique obstáculos adicionais na gerência quotidiana – acréscimo
da burocracia e aumento de custos de funcionamento. Contudo, os regimes de colaboração implementados na
comunidade entre comerciantes licenciados e outras partes interessadas, mostraram ser um método efetivo de
reduzir perturbações e a criminalidade e de aumentar a rentabilidade do negócio e a atratividade geral da área.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Uma preferência por regulamentação, em vez de apenas orientação, foi encontrada nos países da Europa de
Leste. Tal pode ser devido (o que foi apontado por alguns informantes) à existência de operações ilegais ou
clandestinas que não cumprem as regras e se tornam concorrentes desonestos. Em alguns casos, estas operações são executadas a partir de apartamentos ou prédios que não são especialmente concebidos para o efeito
e não estão de acordo com as regulamentações de saúde e segurança.

8

A participação dos funcionários e da gerência é fundamental para assegurar boa saúde e segurança em espaços noturnos recreativos. As percentagens de práticas operacionais expressas por participantes da indústria
foram bastante altas e avaliaram a maioria dos procedimentos como essenciais. No entanto, os resultados da
formação dos funcionários e o fator gerência variam consideravelmente de acordo com o país e até mesmo de
acordo com o espaço em si. Discrepâncias, e classificações inconsistentes, em áreas como ‘regulamentação
e execução’, ‘facilidade (ou dificuldade) de implementação’ e ‘efetividade e custo’ parecem indicar que são
abordadas de maneira diferente (o que depende da gerência do local). Os representantes da indústria concordaram que o Serviço de Consumo Responsável2 (SCR) e a formação dos funcionários são importantes, mas
expressaram a sua preferência que tal não seja um requerimento para obter licença. O facto de que, em alguns
casos, a formação é oferecida internamente (sem qualquer contribuição/supervisão externa) e que tal não foi
classificado como um componente chave, poderá indicar que a formação inclui (ou poderá até ser dominado
por) serviço de bar e estratégias de marketing, em vez de práticas de serviço responsáveis. A mesma tendência
(isto é, formação mal direcionada) ocorre também com porteiros e com pessoal de segurança.
Tanto a gerência como os funcionários deverão ser capacitados com competências para intervir efetivamente
em qualquer situação problemática que possa surgir. A formação deverá ser fornecida a gerentes, proprietários/promotores, pessoal servente (incluindo pessoal de bar, pessoal de recolha de copos, de casa de banho e
de bengaleiro), porteiros e (pessoal de) segurança, DJ’s e pessoal de entretenimento (como modelos e animadores). Formação abrangente para todos os funcionários de um estabelecimento noturno ajudará a garantir
que estarão bem coordenados e prontos a cumprir com um plano claro para criar um ambiente de baixo risco.
Um ‘Manual de formação para empregados de espaços recreativos noturnos’ foi desenvolvido como parte do
projeto Club Health, pelo Irefrea Portugal.
A discrepância nos resultados foi observada frequentemente quando foi realizada uma avaliação das respostas
dos informantes relativamente a ‘preços e disponibilidade’ (por exemplo, restrições das horas de abertura e
fecho). Enquanto alguns entrevistados estavam cientes que o ‘preço e disponibilidade’ tem a capacidade de assumir o lugar de destaque em termos de prevenção de risco, os informantes responderam á questão de modos
diferentes, o que acabou por tornar a questão obsoleta; deste modo, estas respostas não são relevantes. Do
mesmo modo, na maioria dos casos, respostas relativas à estratégia de preços no espaço parece referir-se á
estratégia de preços e promoções configuradas internamente de acordo com os requisitos da empresa, cadeia
e/ou produtores de bebidas e, deste modo, não implica necessariamente a existência de uma política que
aumenta intencionalmente os preços das bebidas alcoólicas e diminui os preços das não alcoólicas (uma boa
estratégia para reduzir e prevenir problemas relacionados com o álcool).
2

No original ‘Responsable Beverage Service (RBS)

Conclusões

Contudo, apenas alguns países regulamentaram já a maior parte dos componentes chave destacados neste
estudo. A maior parte dos representantes da indústria apresenta altas taxas de cumprimento ao nível operacional mas expressa dúvidas acerca de futuras regulamentações e receia que tal irá aumentar a burocracia
e custos. O facto de que a maioria dos informantes manteve ambientes recreativos pode explicar a razão
porque pensam que mais requisitos ou reforço de execução não são necessários. Como já foi comentado, alguns operadores usam este desempenho de qualidade como uma mais-valia quando publicitam o seu espaço. Mas, também é percetível que, em alguns casos, ‘concorrência desleal’ supera esta estratégia. A questão
que permanece como garantir a consistência dos componentes e procedimentos dentro dos espaços se estes
são apenas configurados a um nível operacional. Experiências em países regulamentados demonstram que
para assegurar padrões de boa qualidade, os locais terão de apresentar provas (isto é, registos) de formação
e de implementação de estratégias para obter certificação da autoridade de licenciamento.
Diretrizes são princípios ou conjunto de regras geralmente aceites que contêm o conhecimento de especialistas. A nossa avaliação demonstra que, na maior parte dos casos, provas de estudos científicos ou experiência prática estão de acordo relativamente aos componentes principais para formular uma boa orientação.
Contudo, a literatura também demonstra que políticas voluntárias, salvo se obrigatórias ou combinadas com
a execução, não são muito eficazes. Deste modo, a regulamentação e execução de alguns dos componentes
destacados tanto pela literatura como pelos representantes da indústria deverá ser uma prioridade, de modo
a assegurar a homogeneização de práticas de trabalho em função de melhores níveis de saúde e de segurança em espaços recreativos noturnos.
Reconhecimentos:
Em primeiro lugar, gostaríamos de expressar a nossa gratidão a todos os representantes da indústria e outras
partes interessadas que participaram neste projeto. Agradecemos pelo seu tempo e paciência necessária
para responder a um questionário abrangente que cobre uma longa lista de características a serem avaliadas. Sem a sua contribuição este trabalho não teria sido possível.
Um obrigado muito especial a Karen Hughes e Mark Bellis (LJMU), Johanna Gripenberg Abdon (STAD), Alexander Hirschfield e Andrew Newton (University of Huddersfield) Luca Fornari (Ala Milano Onlus) e Giovanni
Aresi (Università Cattolica del Sacro Cuore) pela suas contribuições, sugestões e pela partilhada perícia na
área.
Por último, mas não menos importante, gostaríamos de mostrar a nossa gratidão a Matej Kosir (UTRIP Institute), coordenador deste projecto, e a todos os parceiros do projecto Club Health que tornaram possível a recolha dos dados e a promoção dos nossos padrões entre a indústria. Sem a sua contribuição, esta pesquisa
não teria sido possível.
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Este é um estudo inovador que confronta descobertas cientificas com as práticas observadas a nível europeu. Em 14 Estados Membros foi efetuada uma avaliação das diretrizes para melhorar a saúde e a segurança
em contextos de vida noturna. Os resultados demonstram que a maioria dos representantes da vida noturna
recreativa está consciente dos desafios salientados pela literatura e estão preparados para ajudar na sua
prevenção; esta tendência não demonstrou diferenças significantes entre países.

9

Estrutura da tabela e terminologias usadas
Conclusões do Club Health
e outros comentários

Prática relacionada

Indício + Classificação da
parte interessada
Componente
Chave

demonstrado
pela literatura
e pela prática

Componente
Recomendado

Sem indícios
suficientes mas
confirmado
pela prática

Em
circunstâncias
especiais

Não demonstrado
por indícios
ou prática; ou
pode não ser
aplicado em
todos os locais.

Dados da investigação, do Club
Health comentados com descrições
e/ou clarificações adicionais

Intervenções (avaliadas ou
não) que poderão ser úteis
na abordagem do item
Não demonstrado por indícios ou prática; ou
pode não ser aplicado em todos os locais.

Em circunstâncias especiais

Mais/
bastante
importante

Znanstvena literatura iz
prejšnje raziskave
Consistente

***

Razoável

**

Inferior

*

Contraditório
ou inexistente

?

Percentagem de
entrevistados que
classificaram o item como:

Neutro

Não/
dificilmente
importante
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Classificação do componente
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1. Condições do estabelecimento
1.1. Políticas de segurança no acesso e na admissão de clientes
Os dois principais objetivos são o de assegurar que menores de idade não obtenham acesso a bebidas alcoólicas e o da prevenção de crime para proteger a segurança pública. Certos procedimentos deverão ser seguidos para garantir altos níveis de
saúde e de segurança: por exemplo, i) verificar a idade para evitar o acesso a menores de idade; ii) prevenir o acesso de pessoas
susceptíveis de serem conflituosas e/ou que transportem drogas ou armas; iii) informar os clientes das regras internas; iv) evitar
superlotação; e, v) controlar as pessoas nas filas e aquelas que estão no exterior do estabelecimento para evitar conflitos ou
incómodo público.
Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Verificação de menores

Fiscalizações deverão ser efetuadas para prevenir vendas
de álcool a menores de idade. Apesar de aproximadamente
86% dos representantes da indústria o classificarem como
um dos componentes mais importantes (e o categorizarem
como ‘de fácil implementação’ e de ‘baixo custo’), e apesar
da idade legal para beber que está regulamentada por lei
em todos os países pesquisados, apenas 68.4% efetua
verificações de idade a um nível operacional. O pretexto
mais comum para não o fazer foi a falta de necessidade, já
que o público-alvo é mais velho. Foi altamente reconhecido
que a idade de uma mulher é mais difícil de identificar sem
documento de identificação.

O programa de prevenção
de álcool na comunidade
(parte do projecto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descrição: Verificação de
idade por documento para
assegurar que menores de
idade não obtêm acesso ao
estabelecimento.

Todos os funcionários deverão fazer parte nesta
identificação de menores ao negar serviço aos que não
tenham sido recusados á entrada3.

No Reino Unido, há
iniciativas promovidas
pela indústria do alcool
como: “Challenge 21”,
“Challenge 25” e “PASS”.
Contudo, aninda não foram
cuidadosamente avaliadas.

Bases de dados eletrónicas foram instaladas em alguns
espaços. Para obter acesso os clientes terão de mostrar
identificação, a qual é digitalizada e verificada para
confirmar a sua identidade4.
Indícios

Classificação
Mais/bastante importante
***
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Descrição: Para assegurar
que a capacidade máxima
do estabelecimento não é
ultrapassada, e para evitar
sobrelotação.
Para restringir acesso
depois de certa hora.

COMPONENTES CHAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Limite do número de
pessoas

Para evitar a entrada de
pessoas conflituosas.

Indícios

85.7%

Neuro

8.6%

Não/dificilmente importante

5.7%

Enquanto que a capacidade máxima de um estabelecimento
é estabelecida pelas autoridades competentes e os
espaços são mobilados de acordo, 70% dos informantes
classificaram este item como importante, mas apenas
68.4% dos representantes da indústria o fazem a nível
operacional, alegando que a implementação é difícil (69%)5.
Comportamento violento foi associado, em vários estudos,
com sobrelotação. Deste modo é importante usar um
método fidedigno para contar o número de clientes dentro
de um estabelecimento.

O prémio Best Bar None
está a ser operado em
mais de 67 cidades no
Reino Unido para encorajar
a boas práticas. Os
resultados ainda não foram
avaliados.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Métodos para evitar sobrelotação incluem sistemas de
relógio eletrónicos, ‘clickers’ e caixas registadoras, assim
como outros dispositivos eletrónicos sofisticados que
também têm a capacidade de confirmar a idade ou um
registo prévio de clientes.
Classificação

**

Mais/bastante importante

71.0%

Neuro

18.8%

Não/dificilmente importante

10.2%

3 Pesquisa sueca demonstrou que quando os porteiros fazem um bom trabalho nestas verificações de identificação, o pessoal de bar confia e não verifica novamente
clientes que aparentem ser menores de idade (Wallin & Andreásson 2004).
4 Estes sistemas asseguram que menores de idade não sejam admitidos, calculam o número de pessoas a entrar e facilitam a diminuição de desordem, visto que
clientes podem ser facilmente identificados e banidos das instalações por comportamento impróprio. No entanto, pesquisa nos EUA mostrou que apesar dos sistemas
de Verificação Eletrónica de Idade melhorarem a precisão da verificação, eles não aumentam a frequência base com que essas verificações são feitas (Krevor et al.
2003).
5 Esta dificuldade não parece interferir com a sua capacidade para manter um bom equilíbrio de funcionários/pessoas (ver ‘evitar tempos de espera nas áreas de bar/
casa de banho’)

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Fiscalização de
embriaguez e de drogas

Pessoas embriagadas são mais susceptíveis de causar
incidentes. Uma equipa bem treinada de porteiros
profissionais pode ser extremamente eficiente a averiguar
pessoas embriagadas e/ou sob a influência de droga,
prevenindo tráfico de droga e problemas relacionados;
também mostrar claramente que o estabelecimento não
permite comportamento ilegal ou contrário às regras.

O programa de prevenção
de álcool na comunidade
(parte do projecto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descrição:
Para prevenir a entrada de
pessoas embriagadas.
Para prevenir uso de drogas
ou tráfico dentro ou em
redor do estabelecimento.

Classificação
**

Mais/bastante importante

85.7%

Neuro

10.0%

Não/dificilmente importante
Sinais com declarações de
políticas internas

COMPONENTES CHAVE

Descrição: Os clientes
deverão ser informadas
antecipadamente das
regras internas (consumo
de menores, código de
vestuário, políticas de servir
pessoas embriagadas, etc.)

COMPONENTES RECOMENDADOS

A Sociedade Britânica de
Cerveja e Bares (BBPA)
publicou um guia em como
lidar com incidentes:
www.beerandpub.com/
documents/publications/
industry/Drugs_and_Pubs.
pdf

Sinais que publicitem
as políticas internas irão
evitar frustrações quando
a entrada for negada a
pessoas que esperaram em
fila para entrar.
Indícios

4.3%

Apesar de sinais com declarações de políticas internas
não são um requisito para licenciamento na maioria das
cidades estudadas, são usados pela maior parte dos
estabelecimentos. 78.9% dos representantes da indústria
afirmaram que são operacionais no seu espaço (de fácil
implementação, de baixo custo, e eficazes).

National Pubwatch
Good Practice Guide
http://www.
nationalpubwatch.
org.uk/index.php

As regras internas, juntamente com outros processos de
seleção, são usadas para identificar e selecionar a clientela
alvo e para recusar entrada àqueles considerados não
adequados6.

Classificação
**

Mais/bastante importante

52.9%

Neuro

27.9%

Não/dificilmente importante

19.2%

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Controlo através de
Circuitos Fechados de
Televisão (CFTV)
Descrição: Os circuitos
fechados de televisão
aumentam o sentimento de
segurança e controlo entre
os clientes.

O uso de CFTV pode ser um desencorajante eficaz. É
particularmente útil para cobrir a entrada e as áreas
isoladas de um espaço e pode prevenir uso de drogas
ou tráfico, assim como problemas de agressão. De entre
os representantes da indústria questionados 70.7%
usam controlo através de CFTV. A literatura mostra que
alguns clientes veem o uso de CFTV como um sinal de
responsabilidade social, enquanto outros podem sentir que
há violação de privacidade. Nesta pesquisa apenas 14,5%
dos representantes da indústria declararam que CFTV é um
item de baixa aceitação/elevada sensibilidade (18% de
entre outras partes interessadas).

Autoridade de Segurança
de Indústria estão
disponíveis no Reino Unido
para operadores de CFTV
se formarem em operação
de sistemas de acordo com
as mais recentes Diretrizes
Britânicas para a indústria.

Indícios

Classificação
*

Mais/bastante importante

52.4%

Neuro

27.0%

Não/dificilmente importante

20.6%

6 Pesquisa mostra que através de complexos processos de exclusão (incluindo: código de vestuário, atitudes e uso de marcas) porteiros (juntamente com a gerência
do espaço, promotores de eventos, relações públicas e ‘spotters’) são capazes de identificar aqueles considerados adequados ou não para admissão. (Measham and
Hadfield, 2009).

Manual: Diretrizes para melhorar a saúde e segurança de espaços recreativos noturnos

Indícios

Apesar de 74.1% de representantes da indústria declararem
que verificações de embriaguez e de droga são efetuadas
no seu estabelecimento, 90.9% de outras partes
interessadas afirmou que a indústria não as está a executar
adequadamente. Isto sugere que, a não ser que os porteiros
sejam bem treinados, é difícil avaliar com sucesso o nível de
embriaguez de um potencial cliente.
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Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Controlo de pessoas à
espera (em fila)

Porteiros que informem os clientes, demonstram interesse
pelo seu conforto e aumentam a sua autoridade, reduzem
frustrações e permitem que o pessoal avalie a aparência
dos clientes. Aproximadamente 65% dos representantes
da indústria questionados avaliam as pessoas à espera
em filas nos seus estabelecimentos, já que representa
pouco custo extra e aumenta a segurança; no entanto
não é considerado como um elemento chave.

Programas da Autoridade
de Segurança de Indústria
no Reino Unido para
supervisores da porta e
formação de seguranças.

Descrição: Para informar
as pessoas do tempo de
espera e para evitar “furos”
nas filas.

Pesquisa recente demonstrou que filas de espera para
entrar também podem ser usadas como uma estratégia
de marketing (um sinal da popularidade e prestigio do
estabelecimento). Em alguns casos, os porteiros poderão ter
sido instruídos para fazer as pessoas esperarem em fila7.
Indícios

Classificação
*

Controlo de pessoas que se
juntam no exterior do local
Descrição: Para avaliar
possíveis problemas.

Mais/bastante importante

35.8%

Neuro

34.3%

Não/dificilmente importante

29.9%

Parques de estacionamento e áreas circundantes
deverão ser verificados para detetar tráfico/uso
de droga de potenciais clientes e para detetar
potenciais clientes com comportamentos de risco.
63.8% dos representantes da indústria questionados
declararam que as pessoas que se juntavam no exterior do
estabelecimento são controladas. O facto que, na maioria
doa casos, este controlo foi classificado como de fácil
implementação e de baixo - médio custo, poderá indicar
que não foram implementados procedimentos específicos
para tal controlo ou que não foram criados protocolos
com a polícia e/ou com outras partes interessadas.
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Classificação
*

Taxas de entrada

COMPONENTES RECOMENDADOS

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Indícios

Descrição: Cobrar uma
taxa de entrada para evitar
mudanças frequentes de
bares.

Mais/bastante importante

1

33.9%

Neuro

2

36.9%

Não/dificilmente importante

3

29.2%

Uma taxa de entrada é usada principalmente como
uma estratégia de marketing que pode variar de acordo
com a noite, tipo e/ou tamanho do estabelecimento;
também é altamente variável de acordo com o país.
A maior partes dos representantes da indústria
questionados não a consideram uma estratégia de
prevenção. Não obstante, 63.8% informaram que cobram
uma taxa de entrada nos seus estabelecimentos.
Mudanças frequentes de estabelecimentos deverão
ser evitadas especialmente antes das horas de fecho,
quando os níveis de intoxicação são maiores8.

Indícios

Classificação
Mais/bastante importante
*

7 Ver Meesham and Hadfield 2009
8 Ver Lang and Rumbold 1997

Neuro
Não/dificilmente importante

65.6%
9.4%
25.0%

Programas da Autoridade
de Segurança de Indústria
no Reino Unido para
supervisores da porta e
formação de seguranças.

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Fiscalização de armas

Os estabelecimentos deverão criar procedimentos
claros para prevenir a entrada de armas no recinto;
também deverão ser desenvolvidos e disseminados
procedimentos para requerer intervenção policial.

Em Portugal, uma nova
lei implementou o uso
de detetor de metais à
entrada das discoteca.

Descrição: Para prevenir
a entrada de pessoas
armadas. Para evitar um
agravamento de violência
se ocorrer um acidente.

Apesar de diferentes, fiscalizações de armas são efetuadas
por 47.4% dos estabelecimentos dos representantes da
indústria questionados. Em outros casos, verificações estão
relacionadas com o tipo de música e efetuadas apenas em
determinadas noites (por exemplo, noites de hip hop).
De entre os estabelecimentos que as efetuam, apenas
10.8% dos informantes classificaram este item como um
elemento altamente sensível (de baixa aceitabilidade),
enquanto que de entre os estabelecimentos que
não as efetuam a percentagem é mais alta (26.2%).
Alguns respondentes afirmam que fiscalizações de
armas aumentam a sensação de segurança.
Classificação
Mais/bastante importante

EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS

*
Evitar os passes e convites
especiais

69.3%

Neuro

13.8%

Não/dificilmente importante

16.9%

Descrição: Não mostrar
favoritismo a certas
pessoas

Alguns estudos demonstram que não deveriam ser
destacadas diferenças, visto que alguns clientes que
se sintam injustamente tratados poderão ser menos
cooperantes com os funcionários9. Passes especiais são
usados como uma estratégia de marketing por 65.5%
dos representantes da indústria questionados para
selecionar a clientela alvo e para evitar conflitos.

Indícios

Classificação

9 Ver Graham 1999

*

Mais/bastante importante

33.3%

Neuro

20.0%

Não/dificilmente importante

46.7%

Manual: Diretrizes para melhorar a saúde e segurança de espaços recreativos noturnos
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1. Condições do estabelecimento
1.2. Dentro do local: ambiente físico
A configuração e o design de um espaço deverão reduzir o risco de crime, insegurança e desordem ao permitir um livre movimento de clientes
(por exemplo, ao evitar estrangulamentos de capacidade e espaços escondidos) e ao limitar ou eliminar calor excessivo e fumo. Do mesmo modo,
deverão também ser estabelecidos procedimentos para manter os espaços limpos de derramamentos de líquidos e outros perigos, o que ajudará a
prevenir acidentes e a disponibilização de potenciais armas.

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Temperatura ambiente
e ventilação

Na maior parte dos países avaliados, existem salas
para fumadores ou não é permitido fumar dentro do
estabelecimento. Superaquecimento e atmosfera
nublada provocam irritabilidade e as pessoas ficam
mais susceptíveis de responder agressivamente a uma
provocação10.

O folheto ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, parte
do programa Safe Bars,
inclui questionários para
avaliar a configuração
e o conforto físico dos
estabelecimentos, a
segurança dos clientes e
como as melhorar.

Descrição: Controlar
temperatura ambiente
e ventilação para evitar
superaquecimento e uma
atmosfera nebulosa.

Indícios

Apesar da manutenção da temperatura e da ventilação ser
cara, 77.9% dos representantes da indústria afirmaram que
é implementada a nível operacional e, devido á sua alta
eficácia, classificam este item a como um elemento chave
para assegurar boa saúde e segurança dentro dos seus
estabelecimentos.
Classificação

***

Mais/bastante importante

73.1%

Neuro

20.9%

Não/dificilmente importante
Limpeza de derramamentos, copos partidos e outros
perigos

Indícios

A limpeza de derrames e outros “perigos” é efetuada
regularmente de modo a evitar lesões devido a quedas
em chãos escorregadios ou a evitar cortes devido a copos
partidos.
96.4% dos representantes da indústria afirmaram que o
faziam a nível operacional. Á volta de 88% classificaram
este item como um componente chave para assegurar saúde
e segurança.

O prémio Best Bar None
está a ser operado em
mais de 67 cidades no
Reino Unido para encorajar
a boas práticas. Os
resultados ainda não foram
avaliados.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Deverá ser prestada atenção especial a ambientes livres
de vidro visto que recipientes de plástico são descartados
mais facilmente12 o que provoca o aumento de lixo e de piso
escorregadio, e ambos aumentam desconforto (mostrado
ser um factor de desordem e violência)
Classificação
Mais/bastante importante

**
Limpeza de copos e
garrafas vazias

COMPONENTES CHAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Descrição: Evitar
que o chão se torne
escorregadio devido a
bebidas entornadas, ou
perigoso de outros riscos.

6.0%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Descrição: Empregar
pessoas para recolher
os copos para assegurar
que os recipientes não se
acumulem

Indícios

88.4%

Neuro

8.7%

Não/dificilmente importante

2.9%

Uma limpeza não frequente das superfícies do bar
pode resultar na disponibilidade de potenciais
armas que podem aumentar o risco de lesões.
94.4% dos representantes da indústria afirmaram que, nos seus
estabelecimentos, era prática regular a limpeza de copos e garrafas
vazias para evitar lesões potenciais; quase 70% de todas as
partes interessadas classificaram este item como um componente
chave para assegurar bons padrões de saúde e segurança.

Classificação

**
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10 Ver Graham et al. 2000; Homel et al. 2004
11 Ver Forsyth 2008

Mais/bastante importante

68.6%

Neuro

18.5%

Não/dificilmente importante

12.9%

O folheto ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, parte do
programa Safe Bars, inclui
questionários para avaliar
a configuração e o conforto
físico dos estabelecimentos,
a segurança dos clientes e
como as melhorar. http://
www.camh.net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.htm

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Configurações e Design

Obstáculos que restringem movimento, ou causam
dificuldades de acesso aos serviços, podem aumentar
a violência devido a contato próximo ou competição
por serviço/acesso. Entre os representantes da
indústria questionados, 73.1% afirmaram que os seus
estabelecimentos são configurados de acordo com questões
de saúde e segurança; isto, apesar de custos altos e
dificuldades de implementação.

Descrição: Os
estabelecimentos deverão
ser especificamente
concebidos para permitir
a livre circulação de
pessoas, evitando
congestionamentos e
áreas escondidas, para
assegurar segurança em
necessidade de evacuação

Para evitar superlotação localizadas, deverá ser prestada
atenção particular ás áreas dos bares, casas de banho
e bengaleiros, assim como escadas, corredores e halls.
Deverão ser afixados sinais a restringir acesso a sítios
potencialmente perigosos e a indicar saídas de emergência.
Zonas escuras e escondidas deverão ser evitadas ou
controladas por CFTV, já que aumentam a anonimidade e
facilitam irregularidades12.
Classificação

**
Verificações aleatórias
de casas de banho
Descrição: Para evitar
comportamentos
ilegais como o uso e
tráfico de droga.

Mais/bastante importante

62.8%

Neuro

25.7%

Não/dificilmente importante

11.5%

Alguns países não permitem que seguranças façam
revistas em cubículos. Alguns estabelecimentos usam
outras estratégias como colocarem funcionários nas áreas
de casa de banho para desencorajar pessoas a vender
ou usar drogas. De facto 89.3% dos representantes da
indústria afirmaram que efetuam verificações aleatórias
das casas de banho nos seus estabelecimentos a um
nível operacional; 63.2% classificaram este item como um
elemento chave, apesar de 47.1% o classificarem como
um item sensível/de baixa aceitabilidade. Também é de
notar que quase um terço dos respondentes classificaramno como não sendo um componente sensível.
É importante respeitar a privacidade dos clientes. Deste
modo, deverão ser dadas instruções claras aos funcionários.

Indícios

Classificação
**

Volume da música

COMPONENTES CHAVE

Descrição: Ter a certeza
que o limite do volume
máximo da música
num estabelecimento
está configurado para
evitar provocar danos à
audição dos clientes e
dos funcionários e/ou
perturbar a vizinhança.

Mais/bastante importante

63.2%

Neuro

14.7%

Não/dificilmente importante

22.1%

Apesar do volume da música estar regulamentado pela lei
em todos os países avaliados, muitos dos representantes
da indústria afirmaram que não estavam conscientes deste
facto. Eles ainda responderam que, em alguns casos,
sistemas de controlo de som estavam instalados, não para
evitar danos na audição ou poluição sonora, mas para evitar
danos no equipamento (de uma atuação frenética de um DJ).
Apesar de 79.6% dos representantes da indústria
afirmaram que o volume da música era controlado,
72.2% de outras partes interessadas afirmaram que
não era. Também deverá ser notado que, para além de
problemas de audição, altos níveis de som estão também
associados com altos níveis de consume de álcool e
um aumento da velocidade de beber dos clientes.
Especialistas recomendam que os sistemas de controlo
de som deverão estar configurados para limites não
superiores a 90decibeis. Avisos deverão ser afixados na
pista de dança e/ou perto do palco a avisar dos riscos
associados com a proximidade dos altifalantes. Tampões de
ouvidos deverão estar disponíveis para uso dos clientes.

Indícios

Classificação
**

12 Ver Brookman and Maguire 2003; Deehan 1999.

Mais/bastante importante

50.8%

Neuro

31.3%

Não/dificilmente importante

17.9%

O folheto ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, parte
do programa Safe Bars,
inclui questionários para
avaliar a configuração
e o conforto físico dos
estabelecimentos, a
segurança dos clientes e
como as melhorar.
http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
O prémio Best Bar None
está a ser operado em
mais de 67 cidades no
Reino Unido para encorajar
a boas práticas. Os
resultados ainda não foram
avaliados.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none
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Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Disponibilidade de áreas
de relaxamento e/ou
para se sentar e relaxar

Apenas 66% dos representantes da indústria afirmaram
oferecer áreas para relaxar ou para sentar. No entanto,
de acordo com estes informantes, estas áreas
normalmente ocupam apenas uma pequena parte do
espaço; a maior parte dos informantes questionados
estão associados a discotecas ou dancetarias.

O folheto ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, parte
do programa Safe Bars,
inclui questionários para
avaliar a configuração
e o conforto físico dos
estabelecimentos, a
segurança dos clientes e
como as melhorar.

Descrição: Providenciar
áreas com assentos
adequados: mais
frescos e calmos que
a pista de dança.

Indícios

Evitar filas em bares e em
áreas de casa de banho
Descrição: Evitar competir
pelo serviço.

COMPONENTES CHAVE

Assegurar que incidentes
com superlotação de
espaços , são evitados.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Classificação
**
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Deverá ser tido em consideração que beber de pé
aumenta a capacidade de um estabelecimento e a
quantidade de álcool consumido13. Isto poderá ter
impacto (isto é, um aumento) de níveis de desordem
(contacto humano e colisões) assim como questões
de saúde e segurança (copos partidos e derrames).

Mais/bastante importante

58.1%

Neuro

22.6%

Não/dificilmente importante

19.3%

Evitar tempos de espera no bar ou nas áreas de casa
de banho está relacionado com a manutenção de um
bom equilíbrio entre funcionários/clientes, o que ajuda
significativamente a evitar competições pelo serviço.
Evitar filas não foi classificado como um componente
chave pela maior parte dos representantes da indústria
questionados. Apenas 43.1% considerou importante
haver um equilíbrio entre funcionários e clientes. Isto,
combinado com o facto de que 69% dos representantes
da indústria afirmaram que é “pouco difícil” calcular o
número de pessoas que entraram, levanta a questão de
como é que eles exatamente mantêm um bom equilíbrio
entre funcionários e clientes (como declarado por 79.6%
dos representantes da indústria). Apenas 60% dos
representantes da indústria afirmaram que evitavam que os
clientes esperassem em filas.
Um mau equilíbrio entre funcionários e clientes foi
considerado estar relacionado com atos de agressão mais
frequentes. Deste modo, é bastante importante ter em conta
o número de pessoas num espaço para se poder manter
um equilíbrio constante. Casas de banho suficientemente
limpas e equipadas também deverão ser mantidas.

Indícios

Classificação
**

13 Ver Lightowlers et al. 2007

Mais/bastante importante

37.0%

Neuro

35.5%

Não/dificilmente importante

27.5%

O prémio Best Bar None
está a ser operado em
mais de 67 cidades no
Reino Unido para encorajar
a boas práticas. Os
resultados ainda não foram
avaliados.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Politica de copos

A pesquisa mostra resultados controversos em política de
copos14. Esta falta de consenso é refletida nas políticas do
estabelecimento; nas cidades em que não é um requisito
para licenciamento, 44.7% dos representantes da indústria
afirmaram que praticam uma política de copos a nível
operacional. Dentro destes 48.5% qualificaram-na como
altamente eficaz; 30.3% qualificaram a sua efetividade
como mediana e também como ‘de fácil implementação’,
‘baixo custo’, e não sensível15. Aqueles que não
implementam uma política de copos classificam na como
o oposto. Mais de 56% de todas as partes interessadas
consideraram este item como um elemento chave.

A introdução de vidro
de policarbonato em
alguns bares do Reino
Unido, apesar de não ser
suficiente para determinar
com precisão benefícios
para evitar lesões,
mostrou alguns resultados
promissores16.

Descrição: Providenciar
bebidas em copos de
plástico ou de vidro
reforçado para evitar que
sejam usados como armas

Indícios

Classificação
*

Mais/bastante importante

56.1%

Neuro

33.3%

Não/dificilmente importante

10.6%

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Disponibilidade de
comida e de snacks

Servir comida está associado com menos violência17. Há
diferenças entre países e os tipos de estabelecimentos.
Este estudo observou que enquanto no Reino Unido,
Luxemburgo e Portugal, 75-80% das discotecas oferecem
comida e/ou snacks, noutros países varia entre 25-50%;
nestes países, comida é muitas vezes associada a confusão
extra. Em geral, é considerada mais como uma estratégia
de marketing do que uma estratégia de prevenção.

Descrição: A
disponibilidade de comida
é associada com a redução
do risco de agressão

Indícios

Práticas relacionadas

Classificação
*

Disponibilidade
de água grátis
Descrição: Fornecer
água grátis para evitar
choques de calor entre
aqueles que dançam

Indícios

Mais/bastante importante

25.5%

Neuro

31.7%

Não/dificilmente importante

42.8%

Dançar prolongadamente pode provocar exaustão
pelo calor e desidratação. 67.2% dos representantes
da indústria confirmaram que água está disponível
gratuitamente nos seus estabelecimentos18.
Uma vasta gama de água engarrafada e refrigerantes
a preços acessíveis deverá ser disponibilizada
(e claramente visível) no bar para evitar que os
clientes bebam até ficarem intoxicados.
Classificação

?

Mais/bastante importante

1

61.2.%

Neuro

2

23.9%

Não/dificilmente importante

3

14.9%

14 Existe controvérsia entre vidro reforçado e vido recozido no que respeita redução da severidade de lesões (Warburton & Shepherd 2000).
15 Com a excepção da Bélgica, onde, dependendo da marca de cerveja, é servida em copos diferentes (normalmente fornecidos pelos fabricantes)
16 Um estudo em Glasgow mostrou uma redução de copos partidos para zero juntamente com uma pequena redução em lesões. (Anderson et al. 2009)
17 Porque atraem uma clientela diferente ou porque atrasam a absorção do álcool pelo sangue (Homel and Clark 1994)
18 Apesar de, em alguns estabelecimentos, ‘água grátis disponível’ significa ‘água disponível nas casas de banho’
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1. Condições do estabelecimento
1.3. Dentro do local: ambiente social
Assegurar que o espaço é gerido de maneira a não encorajar comportamentos violentos, incontroláveis ou criminais.

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Identificação de
pessoas intoxicadas

Servir clientes já embriagados foi determinado ser um
precursor de problemas19 e os representantes da indústria
estão cientes disso. Quase todos (98.2%) informaramnos que pessoas embriagadas são identificadas a
um nível operacional, mas outras partes interessadas
discordam (54.5% afirmam que não acham que é
operacional). Foi classificado como um componente
chave por 84.3% de todas as partes interessadas.

O programa de prevenção
de álcool na comunidade
(parte do projecto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descrição: Para oferecer
ajuda e/ou assistência.
Para evitar aumentos
de violência devido
a comportamentos
inapropriados.

Indícios

Foi classificado como um item sensível por 53.4% dos
representantes da indústria, visto que se não for lidado da
melhor maneira poderá levar a um aumento de violência20.
No entanto, quando questionados acerca de serviço
responsável, apenas 58.9% afirmaram que o implementam
a nível operacional e, ainda pior, apenas 20% do pessoal
servente aparentam ter qualquer tipo de formação21.
Classificação

***

Mais/bastante importante

84.3%

Neuro

14.3%

Não/dificilmente importante

20

COMPONENTES CHAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Nível de permissividade.
Descrição: O nível de
permissividade geral
no estabelecimento
foi identificado como
um dos quatro fatores
principais que podem
aumentar as taxas de
agressão e de violência.

1.4%

A ‘permissividade’ do ambiente de um estabelecimento
poderá ser comunicado aos clientes através de elementos
físicos (confusão e desordem, luzes fracas) e através de
elementos sociais como, por exemplo, servir pessoas
embriagadas, encorajar pessoas a beber até ficarem
embriagadas (jogos ou promoções) e permitir uso de
drogas e outros comportamentos desviantes22.
73.9% dos representantes da indústria afirmaram
que o nível de permissividade é controlado a um nível
operacional, mas outras partes interessadas entrevistadas
discordaram (58.3% afirmaram que o controlo não
é operacional nos estabelecimentos). O nível de
permissividade é um componente complexo que pode ser
avaliado de diferentes maneiras de acordo com a cultura,
tipo de música, contexto e situações individuais23.

O folheto ‘Safer Bars.
Assessing and reducing
risks of violence’, parte
do programa Safe Bars,
inclui questionários para
avaliar a configuração
e o conforto físico dos
estabelecimentos, a
segurança dos clientes
e como as melhorar.
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Implementação poderá ser difícil. Não é considerado
como um item sensível, mas foi classificado como
um componente chave pela maior parte das partes
interessadas participantes (por volta de 60%).
Indícios

Classificação
***

Mais/bastante importante

61.2%

Neuro

26.9%

Não/dificilmente importante

11.9%

19 Estes problemas incluem lesões, violência, ataques e acidentes de tráfico (Graham, Osgood, Wells and Stockwell 2006).
20 Em alguns estabelecimentos pesquisados, pessoal servente não era autorizado a lidar com pessoas embriagadas, excepto para chamar os seguranças para que eles
possam lidar com o problema. Enquanto isto é feito para assegurar a segurança do pessoal servente, pesquisa mostra que seguranças, a não ser que sejam treinados,
podem induzir a violência. (Graham et al.1980; Homel, Tomsen, and Thommeny 1992; Lister, Hobbs, Hall, and Winlow 2000 )
21 Estudos mostram que, de modo a reduzir riscos, todos os funcionários dever ser formados para identificar e lidar com pessoas embriagadas (Graham et al. 2005).
22 Isto é consistente com descobertas recentes que mostram fatores ambientais (como menos evidente atividade sexual e conforto melhorado) estão associados com a
redução do nível de agressão em bares, mesmo quando o nível de clientes embriagados é controlado (Homel, Carvolth, Hauritz, McIlwain and Teague 2004).
23 ‘Para ilustrar podemos usar um comentário feito por um gerente de uma discoteca durante umas das entrevistas: Ele afirmou “Se uma rapariga que comprou umas
quantas garrafas de champanhe, dança em cima da mesa porque é o aniversário dela e ela se sente feliz e sexy, nós não iremos fazer nada para a parar. Por outro lado,
se algum está a saltar nos sofás, estragando os com os saltos altos e está a incomodar outros clientes, iremos parar com aquilo imediatamente”.

Conclusões do Club Health e outros comentários

Códigos de Conduta

Sinais com códigos de conduta escritos deverão
ser afixados para melhorar o conhecimento
dos clientes sobre as consequências legais e
sociais de intoxicações e contravenções.

Descrição: Políticas internas
escritas que especificam
comportamentos aceitáveis
e não aceitáveis e como
lidar com os últimos.
Indícios

Práticas relacionadas

76.8% dos representante da indústria questionados
usam sinais com os códigos de conduta e à volta de
68% classificam nos como um elemento chave.
Classificação

*

Mais/bastante
importante

1

Neuro

2

14.5%

Não/dificilmente importante

3

17.4%

68.1%

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Variedade de pessoas

Aproximadamente 46% dos representantes da indústria
responderam que não promovem a variedade de pessoas a
um nível operacional. Pelo contrário, alguns têm como alvo
audiências muito específicas (idade, tipo de música, etc) para
assegurar que não haja problemas no estabelecimento.

Descrição: Assegurar uma
variedade de pessoas por
idade e sexo está associado
a uma possibilidade
para haver menos
comportamentos violentos.

Indícios

Práticas relacionadas

Jovens do sexo masculino são reportados como os
responsáveis pela maioria dos incidentes ocorridos dentro
e nas proximidades dos espaços . No entanto, apenas um
terço dos respondentes consideram que haver uma variedade
de pessoas seja um item importante para assegurar saúde
e segurança. A razão para tal pode ser que a maior parte
dos representantes da indústria afirmaram que os seus
estabelecimentos têm como alvo uma clientela mais velha.

Classificação
**

Política de música

COMPONENTES RECOMENDADOS

Descrição: A política de
música tem um impacto
imediato no comportamento
do cliente

Mais/bastante importante

32.3%

Neuro

29.0%

Não/dificilmente importante

38.7%

A maior parte dos representantes da indústria questionados
pareciam não estar conscientes que a política de música é
parte dos procedimentos de saúde e de segurança de um
estabelecimento. A política de música é importante porque
permite atrair a clientela alvo e alguns investem significativamente
nela (22% classificaram na como de alto custo e 52% como de
custo mediano); no entanto, parecem não estar informados
acerca da ligação entre um género de música e uso de drogas26
ou o efeito direto que poderá ter no consumo, no uso ilegal
de drogas, atividade sexual e/ou desordem e violência27.
Os representantes da indústria pareciam não estar conscientes que
as variações do uso de substâncias pelos frequentadores estão
relacionadas com fatores de cenário28. Do mesmo modo, mais de
dois terços classificam a eficácia da política de música como baixa/
mediana. Todavia, controlo e medidas de segurança são aumentadas
em certas noites de acordo com o tipo de música, o que parece
indicar que existe, pelo menos, alguma consciência do seu impacto.
Os níveis de classificação do componente como mais
importante estão relacionados com alta eficácia e altos
custos o que pode indicar que os respondentes pensaram
em termos de marketing e não em termos de prevenção. Isto
é evidente visto que alguns estabelecimentos contratam
DJ’s internacionalmente conhecidos regularmente.

Indícios

Classificação
**

Mais/bastante importante

34.9%

Neuro

28.6%

Não/dificilmente importante

36.5%

24 Um estudo comparativo de 3003 pessoas britânicas, alemãs e espanholas a fazer ferias de idades entre 16-35 anos, feito nas áreas de partida dos aeroportos de Ibiza
e Maiorca (Espanha), observaram que os indicadores principais de lutas durante as férias foram: ser do sexo masculino, jovem, embriaguez frequente e uso de cannabis
ou cocaína. (Hughes et al. 2008)
25 Izkazalo se je, da obstaja tesna povezava med glasbeno pripadnostjo in pogostostjo okajenosti in uživanjem drugih drog (Gilbert in Pearson 1999, Oleaque 2004).
26 Ver Forsyth et al. 1997, Forsyth 2009
27 Ver Anderson et al. 2009
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Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Entretenimento

Aborrecimento e pobre qualidade de entretenimento foram
relacionados, na Austrália, com o aumento de consumo de
álcool, com o potencial para agressão e comportamento
disruptivo28.Outros estudos demonstram que providenciar
entretenimento (por exemplo, TV, música, dança e
jogos) aumenta o tempo despendido pelos clientes no
estabelecimento, o que aumenta o consumo de álcool29.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS

Descrição: Os
estabelecimentos
deverão assegurar
que o entretenimento
não é violento ou
demasiado sexual

22

Práticas relacionadas

A maior parte dos interessados na indústria contactados
consideram entretenimento como uma estratégia de
marketing que pode ser usada para destacar os respetivos
estabelecimentos dos concorrentes, e não como uma
estratégia de prevenção; á volta de 40% classificaram este
item como um componente importante para o negócio,
enquanto o custo foi classificado como alto/médio (70%).
A ‘feminização’ da aparência do estabelecimento
(incluindo design físico assim como entretenimento
e estratégias de marketing) foi observado como
tendo um impacto na diminuição de danos30. Em
qualquer caso, o entretenimento deverá evitar
comportamentos violentos ou explicitamente sexuais.

Indícios

Classificação
?

Mais/bastante importante

39.1%

Neuro

31.3%

Não/dificilmente importante

29.6%

28 Ver Homel and Tomsen 1993
29 Ver Single and Pomeroy 1999
30 Ver relatório ‘Nightlife in nine European cities. Ecological analysis of risks and prevention’ (http://www.irefrea.org/index.php?page=6-1-2)

1. Condições do estabelecimento
1.4. Políticas de dispersão à saída dos estabelecimentos
Políticas de dispersão deverão ser preparadas e implementadas (em colaboração com a policia e outras partes interessadas) para
estabelecer os procedimentos a seguir no final da noite para minimizar potenciais para desordem e incómodos públicos quando os
clientes deixam o estabelecimento.
Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Controlo de saída
e transportes

A violência na vida noturna tem sido associada com
um largo número de pessoas embriagadas agregadas
no exterior do estabelecimento a competir por
serviços (por exemplo, filas para autocarros e táxis,
fast food e takeaways)31 ou que permaneçam nas
proximidades do estabelecimento à hora de fecho32.

Programa Safer Bars
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Oferecer um serviço de marcação de táxis ajuda
a evitar a competição na rua. Do mesmo modo,
a colaboração de políticas de dispersão com
outras partes interessadas mostraram a sua
eficácia no que respeita redução de riscos33.

Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

63.6% dos interessados na indústria afirmaram que têm
um controlo de saídas implementado a nível operacional
e à volta de 70% classificaram este item como chave; mas
na maioria dos casos não existe cooperação com a polícia
ou outras partes interessadas. De facto, 72% destas partes
interessadas participantes neste estudo não estavam
conscientes que estas políticas eram operacionais.
Alguns representantes da polícia contactados afirmaram
que na maioria dos casos, os estabelecimentos confiam
no patrulhamento das ruas pela polícia e nos transportes
públicos, em vez de proporcionar serviços específicos para
os clientes. O facto que apenas 17% dos representantes da
indústria classificaram o item como de alto custo, poderá
ser um indicador de que não o estão a implementar.

Indícios

Classificação
Mais/bastante importante
***

Neuro
Não/dificilmente importante

COMPONENTES CHAVE

Em França, desde 1 de
Dezembro 2011, todos
os estabelecimentos
que fecham mais tarde
têm de providenciar
aparelhos para avaliar a
embriaguez dos clientes.
Uma nova iniciativa para
implementar a instalação
de bafómetros em todos os
caros está a ser estudada.

70.0%
17.1%
12.9%

Reequacionar os
espaços de intervenção
de funcionários nos
estabelecimentos

È importante assegurar que multidões localizadas são situações
a evitar. Aquando da preparação da hora de fecho, de modo
a evitar multidões localizadas, deverá ser prestada atenção
especial às casas de banho, bengaleiros, escadas e patamares.

Descrição: Assegurar
um bom equilíbrio
entre o número de
funcionários e clientes
para evitar multidões e
zonas congestionadas.

Além disso, os funcionários deverão assegurar que não existem
garrafas e recipientes abandonados no estabelecimento
e que os clientes não os levem para o exterior.

Indícios

Classificação
**

Os representantes da indústria parecem estar conscientes
destes assuntos, visto que 75.4% afirmaram que relocalizam
funcionários quando se preparam para o fecho e à volta
de 73% consideraram este item como um elemento chave;
também foi classificado como altamente eficaz (49.3%) e de
custo mediano (50.7%) por todas as partes interessadas.

Políticas de dispersão da
BEDA
http://www.lacors.gov.
uk/lacors/ContentDetails.
aspx?id=14525
Políticas de dispersão da
NOCTIS
http://www.noctisuk.org/
Policy/163512/noctis_
policy_documents.html

Mais/bastante importante

73.1%

Neuro

17.9%

Não/dificilmente importante

9.0%

31 Ver Allen and Goody 2002; Homel et al. 2004
32 Ver Graham et al. 2006
33 Em Leeds, por exemplo, paragens de taxis e de autocarros têm sido dispersadas para evitar largas concentrações de pessoas, enquanto que em Manchester, as filas
para táxis e autocarros são observadas de perto pela polícia. (Roberts 2004)
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Descrição: Mobilizar os
funcionários para solicitar
às pessoas que considerem
sair aquando o fecho do
estabelecimento; evitar
ajuntamentos à porta;
identificar clientes que
precisem de assistência;
e providenciar serviços
de táxi seguros.
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Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Período de desaceleração
ou hora ‘chillout’

Algumas políticas de dispersão recomendam passar
músicas lentas e reduzir o volume da música em preparação
para a hora de fecho, assim como aumentar a intensidade
das luzes para encorajar a dispersão de clientes.

Descrição: Disposições de
luzes, música e funcionários
que preparam os clientes
antes de deixarem o
estabelecimento.

Práticas relacionadas

56.1% dos representantes da indústria afirmaram
que a executam a um nível operacional, mas 90.9%
de outras partes interessadas discordam.
À volta de 40% dos interessados na indústria acham
que é altamente eficaz (1/3 discorda e classificam no
como baixo). Todos parecem estar em acordo em que
não é um item sensível e 1/3 classificaram no como
um componente não importante. 62.5% classificaram
o custo como baixo, o que parece indicar que políticas
de dispersão não têm um impacto significativo.

Indícios

Classificação
*

Mais/bastante importante

46.7%

Neuro

21.7%

Não/dificilmente importante

31.6%

2. Gestão e funcionamento dos estabelecimentos
2.1. A Gerência
No que respeita a uma intervenção a melhorar nos padrões de saúde e segurança, o estudo mostra que frequentemente é difícil
obter cooperação da gerência, a não ser que o esquema é obrigatório ou combinado com uma medida de execução. A gerência
deverá assegurar que tanto os funcionários como os clientes são mantidos em segurança e deverá minimizar incidentes ou acidentes nas comunidades locais.
Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Envolvimento de Parceiros

Estas coligações podem incluir representantes de
autoridades locais, polícia, serviços de saúde, serviços
de vigilância, equipes de rua, serviços de educação,
comerciantes locais e residentes. Coligações podem ajudar
a implementação de uma vasta variedade de intervenções
direcionadas a diminuir desordens relacionadas
com o álcool e crime em ambientes de consumo.

Inicio do projeto STAD pelo
município de Estocolmo em
1996

Apesar de não ser obrigatório na maioria das áreas
exploradas34, 57.1% dos representantes da indústria
informaram que trabalham em colaboração com
outras partes interessadas (aumentando para
100% no Reino Unido) e mais de 52% classificaram
o item como bastante difícil de implementar.

http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/
Liverpoolov program City
Safe (http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Apesar de estar provado como altamente eficaz
depois da avaliação, as dificuldades previstas na
constituição e manutenção de coligações ativas,
parece agir como um desincentivo para a sua
implementação, a não ser que se tornem um requisito.
Indícios

Classificação
**

Colaboração com as forças
de segurança
Descrição: É mais provável
haver sucesso sustentável
quando há assistência e
apoio da polícia.

COMPONENTES CHAVE

Indícios

Mais/bastante importante

52.2%

Neuro

26.9%

Não/dificilmente importante

20.9%

Já foi demonstrado que a polícia pode assumir
um papel de liderança em reduzir lesões e
incidentes relacionadas com o álcool35.
Apesar de 82.1% os representantes da indústria informarem
que, na maior parte dos casos, colaborações com a polícia estão
operacionais nos seus estabelecimentos (com a exceção do Reino
Unido onde existe um requisito de licenciamento) parecem estar
limitadas a chamadas ocasionais quando existem problemas.
Acerca de 50% dos representantes da indústria acham fácil a sua
implementação e manutenção (com a exceção do Reino Unido
onde 60% classificaram de difícil), mais de 38% classificaram o
item como sensível, mas também altamente eficaz (42.6%).

O programa Tackling
Alcohol-related Street
Crime (TASC) (Cardiff,
UK), é um exemplo de um
esquema de uma multiagência liderada pela
polícia que inclui uma
vasta gama de intervenções
.

Classificação
**

Assistência médica aos
clientes
Descrição: Formação
específica aos funcionários
para lidar com situações de
emergência.

Mais/bastante importante

69.7%

Neuro

19.7%

Não/dificilmente importante

10.6%

Formação especifica dos funcionários ou providenciar guias
de referência ou contratar empresas especializadas que
podem providenciar o serviço deverão ser implementadas
para melhorar a assistência médica aos consumidores
de drogas36. Outras medidas podem incluir máquinas
de venda de preservativos para evitar gravidezes não
desejadas e/ou doenças sexualmente transmissíveis.

34 Em Inglaterra e em Wales, há um dever estatutário das agências locais para trabalhar em parceria para verificar crimes e desordens conhecido como ‘Crime and
Disorder Reduction Partnerships’ ou ‘Community Safety Partnerships’. www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/regions/regions00.htm
35 Como: minimizar disrupção da comunidade, controlar multidões, estabelecer procedimentos para atendimento, revistas, e assegurar a segurança dos funcionários e
clientes se surgirem problemas (Doherty and Roche 2003)
36 Enquanto um número significativo de discotecas têm uma ‘sala médica’ para lidar com problemas de saúde, existem lacunas de orientação específica de como formar
funcionários que trabalhem nestes locais e quando uma ambulância deverá ser chamada, o que poderá aumentar o risco de morbidez e de mortalidade se os clientes
não são propriamente geridos ou referidos ao hospital depois de ter ocorrido um incidente (Wood et al. 2008)
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Descrição: Criar grupos de
trabalho em colaboração
com outros serviços ou
departamentos para
resolver problemas e usar
uma perspectiva mais
ampla para identificar
possíveis soluções.
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71.9% dos representantes da indústria informaram que
assistência médica aos clientes está operacional nos
seus estabelecimentos, mas não foi providenciada mais
informação no que respeita a natureza dos programas
de formação ou serviços exteriores contratados. As
largas discrepâncias entre informantes na ‘facilidade’,
‘eficácia de implementação’ e ‘aceitabilidade dos
clientes e custo’ (e o facto que apenas 58.9% informou
que usam SCR a um nível operacional) podem
indicar que existem abordagens diferentes quanto á
assistência médica que requerem investigação extra.
Indícios

Classificação
*

Mais/bastante importante

70.1%

Neuro

22.4%

Não/dificilmente importante
Códigos de Conduta
e outros acordos

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

COMPONENTES CHAVE

Descrição: Atividades
operacionais padronizadas
que são adotadas
voluntariamente
pela indústria.

Indícios

7.5%

Códigos são normalmente desenvolvidos através de
colaborações entre a indústria e outras agências para
padronizar comportamentos como promoções de
bebidas, horas de fecho e outras atividades operacionais.
Boas práticas incluem promover protocolos para RBS e
procedimentos a seguir de um incidente violento ocorrer,
assim como partilhar políticas de dispersão e de transporte.
40.7% dos interessados da indústria classificaram códigos
de prática como altamente eficazes (e 51.9% mediano) e
acerca de 70% classificaram nos como componente chave.
Apesar de não ser um requerimento para licenciamento
em nenhum dos países pesquisados, 60% informaram
que os seus estabelecimentos têm um a nível operacional
(implementações vão de 100% no Reino Unido e
Luxemburgo a 0% na Eslovénia). Em países com altos níveis
de implementação, representantes da indústria afirmaram
que a aplicação é efetuada internamente, enquanto
noutros países tal empenho da gerência não é evidente.

A British Home Office e
a empresa de serviços
consultivos KPMG
(2008) emitiram uma
Análise dos Padrões de
Responsabilidades Sociais
para a Produção e Venda
de Bebidas Alcoólicas37
Código de Conduta do
Groupo Portman
http://www.portmangroup.
org.uk/assets/
documents/Code%20
of%20practice%20
4th%20Edition.pdf

Classificação
*

Politicas internas e
gerência
Descrição: Politicas e
regras internas escritas
que especifiquem
comportamentos aceitáveis
e não aceitáveis tanto para
funcionários como para
clientes.

Indícios

Mais/bastante importante

75.8%

Neuro

10.6%

Não/dificilmente importante

13.6%

A literatura mostra que a presença de regras internas
escritas aumenta as hipóteses de formação de RBS a
ser implementada. Também podem ajudar a sensibilizar
funcionários e clientes das implicações legais e sociais da
embriaguez e da venda de álcool a menores37.
Os resultados dos representantes da indústria mostram que
são amplamente utilizadas a um nível operacional (78.9%),
e que os custos de implementação e de manutenção é
baixo (73.2%), que a eficácia é média-baixa, e que é de
fácil implementação (48.2%). No entanto, estes dados não
parecem ser consistentes com os dados observados na
secção de SCR.
Classificação

*

Mais/bastante importante

48.2%

Neuro

28.6%

Não/dificilmente importante

23.2%

26
37 Esta compilação, apoiada pelos representantes da indústria do álcool, e agências governamentais, inclui os ‘Cinco princípios de boa regulamentação’ que são:
proporcionalidade, responsabilidade, consistência, transparência e direccionamento.
38 See Doherty and Roche 2007

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

DRA –Distribuição
Responsável de
bebidas alcoólicas

A investigação mostra que para ter benefícios sustentáveis,
RBS tem de estar associado às políticas internas e ser
apoiado pela gerência para assegurar que todos os
funcionários (desde porteiros a proprietários) a cumprem.
Se não, pouco muda ou é sustentável a longo prazo39.

O programa de prevenção
de álcool na comunidade
(parte do projecto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

De acordo com Mosher (2002), os requisitos
mínimos para formação de Distribuição Responsável
de bebidas alcoólicas (DRA) deverão:

Programa Safer Bars

•

Abranger toda a informação básica
com o pessoal de bar;

•

Usar técnicas de comunicação (ou simplesmente
providenciar informação, sobre as hipóteses
de promover mudanças comportamentais ou
aumentar competências é reduzida). Competências
específicas (por exemplo, recusar álcool a pessoas já
embriagadas) deverão ser ensinadas. Técnicas ativas
(por exemplo, role-playing ) deverão ser usadas.

•

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Liverpoolov City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Focar tanto nos gerentes como no pessoal de bar. Os
gerentes deverão ser alvo porque são responsáveis
pela supervisão dos últimos, e, deste modo,
deverão estar familiarizados com as técnicas.

58.9% dos representantes da indústria (100% no caso do
Reino Unido) informaram que RBS é implementado a um
nível operacional – apesar de, na maior parte dos casos
não ser um requisito de licenciamento. A discrepância entre
informantes no que respeita regulamentação, a facilidade
ou dificuldade de implementação, aplicação, eficácia e
custo parecem indicar que a formação é abordada de modos
diferentes dependendo da gerência do estabelecimento.
Indícios

Classificação
*

Mais/bastante importante

72.5%

Neuro

15.9%

Não/dificilmente importante

11.6%

39 Estudos mostram que efeitos da formação tendem a diminuir com o tempo a não ser que a formação de RBS seja aplicada por lei (Buka and Birdthistle1999).
Mudanças frequentes de funcionários também cria dificuldades para o processo de formação (Graham et al. 2004) a não ser que a formação seja obrigatória e um
requisito para contratação (Ker and Chinnock 2008). Pesquisa sueca demonstrou que não há diferenças significativas na diferença de álcool servido entre o pessoal que
é formado em RBS e aquele que não é, a não ser que haja uma execução das leis do álcool existentes (Wallin and Andreásson 2004).
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Descrição: Envolvimento
da gerência em
supervisão e formação
dos funcionários em DRA
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2. Gestão e funcionamento dos estabelecimentos
2.2. Empregados de Bar
Programas de formação deverão incluir: identificação de clientes embriagados e de menores, promoção de consumo responsável,
procedimentos para controlo de incidentes e técnicas para lidar com problemas comportamentais; a formação deverá ser implementada como um processo contínuo.

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Formação de empregados
de bar

Estudos de agressão em bares demonstram que
para a formação ser eficaz necessita de ir para
além da formação de DRA. Todos os funcionários
deverão estar preparados para intervir em qualquer
situação problemática que poderá surgir40.

O programa de prevenção
de álcool na comunidade
(parte do projecto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/
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Descrição: Assegurar
que o pessoal percebe e
se envolve em práticas
responsáveis e seguras.

82.1% dos representantes da indústria informaram
que implementam formação de pessoal de bar a um
nível operacional. No entanto, é apenas um requisito
de licenciamento para apenas 29.3%. 31.8% declarou
que é aplicado internamente, enquanto apenas 20.5%
declarou que é aplicado por licença. Novamente foram
observadas grandes discrepâncias dentro da ‘facilidade de
implementação’ e ‘custo e aceitabilidade’, o que parece
indicar que há diferentes abordagens quando ao assunto.
De notar que apenas 58.9% dos representantes da indústria
declararam que usam DRA a um nível operacional, e que
aqueles que o usam a este nível, classificam no como
um modesto componente chave. Deste modo, a alta de
percentagem da formação de pessoal servente parece
indicar que esta formação poderá incluir treino em como
preparar, servir e comercializar bebidas, em vez de
incluir práticas responsáveis de serviço aos clientes.

The Safer Bars program
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Estas práticas deverão assegurar a segurança
tanto de clientes como dos funcionários.
Indícios

Classificação
Mais/bastante importante
*

Neuro
Não/dificilmente importante

82.9%
11.4%
5.7%

40 Para prevenir agressões e melhorar a gerência efetiva dos problemas comportamentais, o foco deverá estar em técnicas de gerir comportamentos e trabalho de
equipa (Graham et al. 2005); A prevenção dos funcionários se tornarem condutores de violência também é um fator proeminente (Graham et al. 1980; Wells, Graham
and West 1998)

2. Gestão e funcionamento dos estabelecimentos
2.3. Porteiros e Pessoal de Segurança
Os seguranças têm de ter o potencial para lidar, controlar e reduzir problemas relacionados com a embriaguez, mas também podem
ser um fator negativo ao contribuir para o número de incidentes e, por vezes, aumentando a severidade dos danos.

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Formação de seguranças

Porteiros e seguranças são um grupo alvo chave para
formação porque têm a responsabilidade principal para
lidar com clientes problemáticos e porque violência
extrema da parte dos porteiros foi documentado em vários
estudos41.

O programa de prevenção
de álcool na comunidade
(parte do projecto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Abordagem ao
tráfico de droga

COMPONENTES CHAVE

Descrição: Assegurar
que os porteiros estão
treinados e vêm de
empresa qualificadas.

Formação deverá incluir: i) identificação de menores e
de clientes embriagados ou ofensivos; ii) habilidades de
negociação e técnicas para a administração efetiva de
negociações; iii) controlo do comportamento de clientes
para evitar aumentos de violência; em iv) capacidade
de assegurar a segurança dos clientes aquando a saída
(incluindo assistência e facilitar transporte seguro para
aqueles que precisem).
81.1% dos interessados na indústria afirmaram que têm
seguranças a um nível operacional (é regulamentado por
lei dependendo do tamanho e tipo de estabelecimento). No
entanto, de acordo com a informação providenciada, não é
claro se a formação em práticas responsáveis específicas,
relacionadas com o trabalho em espaços recreativos
noturnos, está incluída na formação dos seguranças. Á
volta de 20% informou que é executada pela autoridade de
licenciamento; e enquanto 31.8% executam internamente,
39% não o fazem. Novamente, quando classificam o
componente parece que classificam a importância de ter
seguranças em vez de classificarem a formação específica
do pessoal

The Safer Bars program
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html
Liverpool’s City Safe
(http://www.liverpool.
gov.uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)

Medidas para assegurar que o crime organizado não opera
dentro dos estabelecimentos deverão ser implementadas43.
Indícios

Classificação
Mais/bastante importante
*

Neuro
Não/dificilmente importante

82.9%
11.4%
5.7%

41 Porteiros e seguranças foram identificados como um grupo alvo para formação, já que são responsáveis por lidar com os comportamentos dos clientes para evitar
agressões. Em vários estudos, também foram documentados como sendo, por vezes, os responsáveis por tal violência. Graham et al. 1980; Homel et al. 1992; Lister et
al. 2000; Graham et al. 2005
42 Pesquisa britânica mostra que deverão ser tomadas medidas para interromper grupos criminosos e tráfico de droga. Isto pode ser feito ao apenas contratar pessoal
registado em empresas legitimas, combinando pessoal local com pessoal de fora da área, intensificando os regimes de formação e assegurar que os porteiros fazem
uma revista efetiva aos indivíduos suspeitos de uso/tráfico de droga (Morris1998)
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Descrição: Assegurar
que o pessoal percebe
e implementa práticas
responsáveis
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2. Gestão e funcionamento dos estabelecimentos
2.4. Entretenimento: DJ’s e animadores
Para incorporar politicas de música nos programas de formação dos funcionários.

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Formação de DJ’s
e animadores

A pesquisa sugere claramente uma relação direta entre uso
de drogas e estilo de música43. Tem sido observado que
a política de música opera como uma estratégia que tem
um impacto direto no marketing do álcool e na gerência do
comportamento dos clientes (intensidade de dança e de
desordem)44.

Descrição: Incorporar
política de música em
programas de formação

Práticas relacionadas

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

COMPONENTES CHAVE

Tem sido mostrado que DJ’s e animadores têm um papel
importante não apenas na seleção da clientela mas também
como ‘formas de controlo informais’ que gerem níveis de
excitação45.

30

38.9% dos interessados na indústria informaram que
implementam formação para DJ’s e animadores a um nível
operacional e que é maioritariamente treino interno. O
facto que aproximadamente 43% não o consideram como
um elemento chave para saúde e segurança combinado
com o facto que foram observadas largas discrepâncias
nos dados (no que respeita ao custo, eficácia e facilidade
de implementação) poderá indicar que alguns informantes
classificaram a atuação dos DJ’s e dos animadores
como uma estratégia de marketing e não levaram em
consideração aspetos preventivos.
Indícios

Classificação
*

Mais/bastante importante

26.5%

Neuro

30.6%

Não/dificilmente importante

42.9%

43 Foi demonstrado que existe uma relação próxima entre afiliação musical e a frequência do consumo de álcool, assim como a frequência de embriaguez e uso de
outras drogas ( Gilbert and Pearson 1999 and Oleaque 2004)
44 Um estudo dos bares de Glasgow, que incluiu entrevistas qualitativas aos funcionários, demonstrou que usavam música deliberadamente para selecionar ou livrar-se
de certos clientes e para aumentar venda de bebidas; também foi observado que pode ser usada para incentivar ou prevenir desordem. (Forsyth et al. 1997)
45 Incluindo dança e/ou atividade sexual e níveis de consume de álcool e drogas; assim, programas de formação de funcionários deverão incluir politicas de música
(Forsyth 2009)

3. PROMOÇÕES DE ALCOOL E REGULAÇÕES DE VENDA
3.1. Preço e disponibilidade
Medidas ‘clássicas’ de venda de álcool que inclui, aumentos de impostos, restrições de vendas (horas/dias), controlo da densidade das saídas, inspeção de sobriedade, limites reduzidos de BAC, aumento da idade mínima para compra/consumo de álcool,
e suspensão de licença administrativa para infractores, provaram ser eficazes.

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Politicas de Preço

Estratégias de preços provaram ser eficazes tanto em
termos de redução da quantidade bebida por clientes,
como em termos da quantidade de problemas relacionados
com o álcool46. Os preços são usados como estratégia de
marketing. Assim, quando questionados se o preço deveria
ser regulamentado por lei, 89.7% dos representantes da
indústria responderam negativamente e 69% afirmaram
que deveria servir apenas como orientação para os
estabelecimentos. Acerca de 59% classificam o componente
como sensível e aproximadamente 65% classificaramno como tendo uma eficácia média-baixa em termos de
prevenção. Isto poderá indicar que quando o classificaram
como componente chave, estavam a pensar em benefícios
financeiros, e não como uma medida preventiva.

O programa de prevenção
de álcool na comunidade
(parte do projecto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Indícios

Classificação
Mais/bastante importante
***

Disponibilidade
Descrição: Controlar horas
de abertura e densidade
dos estabelecimentos

COMPONENTES CHAVE

O ‘Best Bar None’ tem
um código obrigatório
de preços e promoções.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

65.4%

Neuro

15.4%

Não/dificilmente importante

19.2%

Foi demonstrado que horas comerciais alongadas pela noite
fora estão relacionadas com o aumento de consumo de
álcool e danos relacionados47. Densidades altas de pontos
de venda de álcool também estão relacionadas com níveis
altos de problemas relacionados com álcool (por exemplo,
violência, problemas sociais e acidentes rodoviários)48.
58.9% dos representantes da indústria informaram que
a disponibilidade de álcool é regulamentada por lei49 e
57.2% declararam que é executada (pelas autoridades de
licenciamento e/ou pela polícia). Acerca de 59% declararam
que, no que respeita a marketing, é um componente
sensível.

Indícios

Classificação
***

Mais/bastante importante

66.0%

Neuro

18.9%

Não/dificilmente importante

15.1%

46 Politicas que reduzem a disponibilidade através de aumentos de preço e diminuições de idade legal para consumo, também diminuem as mortes por acidentes
rodoviários causados pelo álcool (EUROCARE 2003). Pesquisa mostra que nos EUA, quando mais baixa a média do preço de venda do álcool em estabelecimentos
próximos de um polo universitário, mais alto seriam os níveis de intoxicação (Kuo et al. 2003). Foi demonstrado que o nível de preço de bebidas alcoólicas influencia
níveis de consumo de etanol per capita, assim como a incidência de abuso de álcool e consequências relacionadas com a saúde (Cooke and Moore 2002)
47 Apesar de existir alguma controvérsia no que respeita a restrição ou liberalização das horas de abertura de um estabelecimento e o subsequente impacto nos danos
relacionados com o álcool, uma análise recente de 49 estudos (incluindo medidas de controlo e de base) parece sugerir que existe uma relação clara. (Stockwell and
Chikritzhs 2009).
48 Pesquisa também apoia a noção que os problemas relacionados com o álcool estão altamente relacionados com a densidade das saídas (Livingston et at. 2007)
49 Não tendo em consideração dados da Grécia e Bélgica (países que não têm restrições nas horas de comércio), o número daqueles que não estão conscientes das
regulações é extremamente alto. Este grupo poderá incluir operações ilegais assim como promotores de eventos que dependem da gerência dos estabelecimentos e
poderão não estar conscientes das regulações aplicadas.
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Descrição: Criar uma
estratégia de preços
para aumentar os preços
das bebidas alcoólicas
e diminuir os preços das
bebidas não alcoólicas
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3. PROMOÇÕES DE ALCOOL E REGULAÇÕES DE VENDA
3.2. Promoções especiais
Medidas ‘clássicas’ como regulações de preços de venda e promoções têm eficácia comprovada.

Componente

Conclusões do Club Health e outros comentários

Práticas relacionadas

Evitar promoções especiais
(bares aberos, happy hours
etc).

A maioria dos representantes da indústria contactados
usam promoções de álcool em dias ou alturas
específicas, oferecem bebidas grátis fornecidas
pela indústria do álcool para promover bebidas

O programa de prevenção
de álcool na comunidade
(parte do projecto STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descrição: Evitar
promoções de bebidas
alcoólicas.

especificas, e/ou organizam ofertas especiais
para atrair a clientela desejada50.
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COMPONENTES CHAVE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Apesar dos respondentes britânicos terem informado que
seguem recomendações dadas pelas empresas ou pela
indústria do álcool, este conselho não é normalmente
seguido noutro país. Acerca de 88% dos respondentes
da indústria afirmaram que, na sua opinião, isto não
deveria ser regulamentado por lei. As promoções são
consideradas como uma estratégia de marketing necessária
para sobreviver num mercado bastante competitivo.
Resultados mostram que é de fácil implementação (54.5%),
tem baixos custos de implementação e manutenção
(46.6%) e uma eficácia de venda média-alta (75.4%).

Indícios

•

De acordo com o Groupo Portman o código de
conduta51 de marketing de promoções não deverá:

•

Encorajar ou elogiar consumo excessivo ou embriaguez
ou encorajar comportamentos anti-socais

•

Estar ligado a imagens sexuais implicando
sucessos ou proezas sexuais

•

Apelar (através de imagens e/ou símbolos)
principalmente a menores de idade

•

Conter referências diretas ou indiretas a
cultura de drogas ou drogas ilegais.

•

Ter alguma associação com violência
ou comportamento anti-social.

A Associação Britânica
de Cerveja e Bares (BBPA)
emitiu Diretrizes para a
Gerência de Promoções
Responsáveis de Consumo
para evitar promoções
irresponsáveis52
http://www.almr.org.uk/
legislativepdfs/66.pdf

Classificação
***

Mais/bastante importante

53.0%

Neuro

15.2%

Não/dificilmente importante

31.8%

50 Foi determinado que a regulamentação de práticas de marketing (preços de venda, promoções e anúncios) é uma estratégia importante para reduzir os problemas
associados com consumo em festas universitárias (Kuo et al. 2003). Promoções que encorajam o consumo ao longo de um período de tempo (por exemplo, ‘happy
hours’, bebidas grátis, ofertas de dois pelo preço de um) tendem a aumentar o consume e são um dos fatores principais relacionados com violência em espaços
noturnos (Lincoln and Homel 2001) assim como encorajam o consumo de menores e consumo exagerado entre jovens consumidores (U.S. Department of Transportation
2005)
51 http://www.portmangroup.org.uk/assets/documents/Code%20of%20practice%204th%20Edition.pdf
52 Definido como ‘um que encoraja ou incita indivíduos a beber em demasia, a comportar de modo anti-social ou instiga embriaguez’ (BBPA)
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