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AIP-CCI - Associação Industrial Portuguesa/Câmara de Comércio e Industria 

Sumário do Compromisso A AIP-CCI revê-se no Programa Solidariedade, que se assume como um programa 
de assistência ao empregado,que articula as diferentes áreas envolvidas no 
problema do consumo de drogas e abuso de alcool - segurança ocupacional, 
gestão de pessoal, apoio sanitário e psicossocial de forma a evitar sempre que 
possível, a perda de recursos humanos, sem dúvida constituem o potencial mais 
rico numa organização. 
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1301-965 Lisboa 

Área do Compromisso Programa de Assistencia a Empregados com o objectivo de prevenir os efeitos 
nocivos do alcool nos adultos e reduzir repercussões negativas no local de 
trabalho. 

Histórico do Compromisso O Programa Solidariedade, iniciou a sua aplicação na AIP em 2001 com os 
rastreios de alcool e em 2005, após a autorização da "CNPBD", iniciou-se o 
despiste de drogas em amostra de urina. 

Data de início 01-03-2001 00:00  
Data do final 31-12-2015 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

30-06-2011 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

31-12-2011 00:00  

Actividades do compromisso As acções a desenvolver constituem a execução do programa e compreendem 4 
áreas funcionais interdependentes, as quais pressupõem uma sensibilização e 
formação prévias:  
prevenção e apoio psicossocial;  
despiste analitico - dissuasor do consumo;  
detecção e seguimento analitico;  
tratamento e reabilitação. 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Informação ao consumidor, aconselhamento, tratamento e reabilitação. 

Âmbito do compromisso Local. 
Objectivos O Programa tem por objectivos sistematizar os procedimentos e actuaçãoes sobre 

o consumo de tóxicos psicoactivos ( Alcool e Droga ), a fim de uniformizar os 
procedimentos de actuação nesta matéria, bem como no apoio a situações 
capazes  de  afectar o normal comportamento profissional dos trabalhadores. A 
todos os níveis de intervenção, as acções a desenvolver regem-se pela filosofia do 
respeito pelos direitos e garantias individuais, pelos deveres profissionais, pela 
garantia de segurança de pessoas, pelos direito ao tratamento e reinserção 
profissional e social. 

Relevância Tratando-se de um projecto a nivel local , o seu sucesso pode contribuir 
humildemente para o sucesso do todo. 

Número de indivíduos Presidente do Grupo Coordenador, Técnico de Saúde( Médica ) e oito Operadores 
de Prevenção, de entre os trabalhadores da AIP e que desempenham o papel de 
auxiliares dos Técnicos de Saúde (Médica). 

Tempo da intervenção 4 horas semanais (2 vezes por semana na sede da AIP e 2 vezes por semana na 
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FIL, no Parque das Nações. 
Custos 30.000 Euros. 
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas 281. 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

   

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

Entre 2001 e 2008, 2540 trabalhadores fizeram o rastreio de alcool e 423 fizeram 
o despiste da droga. 

Visitantes do website    
Número de produtos    
Número de panfletos Ao longo da aplicação do Programa foram elaborados e distribuidos vários 

depliants quer juntamente com os boletins de vencimento quer a quando das 
reuniões de formação com os alcoolicos anónimos e toxicodependentes 
anónimos. 

Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo prazo/outros Alcool- 2/3%    Droga- 4/5% 
Questionário    
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3 Estatisticas resultantes dos rastreios de alcool e despiste de droga. 
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos Sim. 
 


