
QUEM SÃO OS PARCEIROS INTERNACIONAIS, ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL E ENTIDADES ACADÊMICAS?

QUAIS SÃO AS AÇÕES PROPOSTAS PELO PLANO DE AÇÃO A ESSES 
PARCEIROS?
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Compreende seis áreas de ação:

1. Implementação de estratégias e 
intervenções de alto impacto

O plano de ação sobre o álcool 2022-2030 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 
endossado pela 75a Assembleia 
Mundial da Saúde em maio 
de 2022 para 
implementar 
efetivamente a 
Estratégia global 
para reduzir o uso 
nocivo do álcool 
como 
prioridade de 
saúde pública 
(1). 

São propostas ações em cada área às diferentes partes envolvidas, entre 
elas, os parceiros internacionais, organizações da sociedade civil e 

entidades acadêmicas.

PLANO DE AÇÃO GLOBAL SOBRE O ÁLCOOL 2022-2030

Entre os parceiros internacionais, organizações da sociedade civil e entidades acadêmicas 
parceiras nas Américas estão entidades da sociedade civil, associações pro�ssionais e 
instituições acadêmicas e de pesquisa.

compromisso

3. Parceria, diálogo e 
coordenação

4. Suporte técnico e 
capacitação

5. Produção de 
conhecimento e 
sistemas de 
informação

6. Mobilização de 
recursos

2. Promoção de causa, 
conscientização e 

Resumo para os parceiros internacionais, organizações 
da sociedade civil e entidades acadêmicas nas Américas 

     Reforçar a defesa de causa e as redes globais e 
regionais e grupos de ação, apoiar a implementação 
de políticas de alto impacto, promover a iniciativa 
SAFER da OMS e criar e consolidar estruturas de 
prestação de contas. 

     Monitorar e comunicar as atividades e compromissos 
que di�cultam medidas e�cazes de saúde pública; 
não co�nanciar iniciativas com operadores 
econômicos envolvidos na produção e comércio do 
álcool.

     Ampliar as atividades em apoio a campanhas 
mundiais, regionais e nacionais de sensibilização e 
defesa de causa e combater a desinformação 
relacionada ao consumo do álcool e os riscos à saúde 
associados. 

     Estimular e atrair o interesse das diferentes partes 
envolvidas na implementação de estratégias e 
intervenções e�cazes para reduzir o uso nocivo do 
álcool, bem como para a implementação da 
estratégia global.

     Desenvolver e colaborar com as atividades de 
capacitação em nível nacional e internacional dentro 
das respectivas áreas de atuação e mandatos; prestar 
assessoria técnica condizente com os objetivos e 
princípios da estratégia global e plano de ação.

     Dar apoio ao trabalho da OMS na coleta e análise de 
dados para melhorar sua cobertura e qualidade e 
ajudar os países nas suas iniciativas para desenvolver 
e consolidar competências de pesquisa e 
monitoramento na área.

     Promover e apoiar processos novos ou inovadores 
para garantir o �nanciamento e facilitar a colaboração 
entre o setor �nanceiro e o setor da saúde para 
assegurar a captação de recursos, sua destinação e 
prestação de contas com o propósito de reduzir o uso 
nocivo do álcool e acelerar a implementação da 
estratégia global em todos os níveis.

Principais parceiros no sistema das Nações 
Unidas e organizações 
intergovernamentais

     Aumentar a colaboração e a cooperação com a 
OMS para desenvolver, implementar e avaliar 
medidas políticas de alto impacto e aderir à 
iniciativa SAFER da OMS.

    Inserir atividades para reduzir o uso nocivo do 
álcool e implementar a estratégia global e plano 
de ação em suas estratégias e planos de ação; 
elaborar programas e parcerias horizontais 
multissetoriais.

    Priorizar atividades de assessoria técnica e 
capacitação para acelerar a implementação da 
estratégia global em suas atividades e planos de 
assistência ao desenvolvimento e apoio aos 
países.

    Monitorar e comunicar as atividades e 
compromissos que di�cultam medidas e�cazes de 
saúde pública; não co�nanciar iniciativas com 
operadores econômicos envolvidos na produção e 
comércio do álcool.

    Incentivar atividades de geração de conhecimento 
e monitoramento do álcool e saúde em todos os 
níveis, colaborar com a OMS em pesquisa de 
políticas sobre álcool e dar apoio às estruturas 
nacionais de monitoramento.

    Promover e sustentar políticas e intervenções de 
�nanciamento para garantir recursos adequados 
para a implementação acelerada da estratégia 
global, sem depender �nanceiramente de 
produtores e distribuidores de álcool.

Organizações da sociedade civil e 
entidades acadêmicas

Colaborar, apoiar e defender a formulação de políticas e ações de alto impacto para reduzir o 
uso nocivo do álcool. Resumidamente, as ações são: 
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O QUE É O PLANO DE AÇÃO GLOBAL SOBRE O ÁLCOOL?


