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Nome da Organização do Autor 
do Compromisso 
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Nacional 

Sumário do Compromisso O compromisso visa essencialmente a prevenção e a sensibilização.  
Tendo em conta que o grupo alvo são dirigentes e delegados/as sindicais, que 
contactam diariamente com os/as trabalhadores/as e os seus problemas, o 
objetivo é sensibilizá-los para esta temática, capacitando-os de informação, para 
que a possam utilizar na sua ação sindical, caso necessário. O consumo abusivo de 
álcool é uma realidade sentida em muitos locais de trabalho, que por vezes traz 
consequências graves, nomeadamente acidentes, por vezes mortais. Esse 
consumo pode advir de inúmeros fatores, nomeadamente, a falta de condições 
de trabalho, os baixos salários, problemas familiares, relações de trabalho difíceis, 
etc. Ao sensibilizar os/as Dirigentes e Delegados/as sindicais, quer para esta 
realidade, quer para as consequências dos consumos abusivos do álcool e mais 
concretamente, álcool nos locais de trabalho, pensamos que os/as mesmos/as 
poderão ser uma via para a sensibilização dos/as trabalhadores/as e talvez, um 
contributo para a mudança.  
Através do Projeto EURIDICE, pretendemos também prevenir e sensibilizar, 
contudo, de uma forma mais abrangente. Aproveitando as  
Autarquias e as empresas onde o projeto está integrado, pretendemos sensibilizar 
o maior número de trabalhadores/as, incluindo quadros dirigentes, para esta 
temática. 
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Área do Compromisso Desenvolver Programas de Informação e Educação visando os efeitos do  
consumo nocivo do álcool. 

Histórico do Compromisso A CGTP-IN coordena, em parceria com o IDT e outras organizações, o  
Projecto EURIDICE, que visa a prevenção e intervenção de dependências  
em meio laboral.  
O know How adquirido através deste projecto, permitiu-nos conhecer a  
realidade ao nível dos consumos de substâncias nos locais de trabalho,  
em diversas empresas/organizações. Assim, decidimos assumir este  
compromisso, apostando na formação e sensibilização de quadros  
sindicais para esta temática. 

Data de início 01-09-2011 00:00  
Data do final 28-09-2012 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

30-04-2012 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

28-09-2012 00:00  

Actividades do compromisso - Promover acções de sensibilização  
- Produzir e editar materiais de informação  
- Criar, na página da CGTP-IN, um link específico, direccionado para a  
temática  
- Disponibilizar um dia de atendimento, quinzenalmente, para casos que  
necessitem de acompanhamento, fazendo o encaminhamento e a  
articulação com o IDT.  

mailto:carla.alves@cgtp.pt


- Enviar informação bimestralmente sobre a temática do álcool, a todo o  
Movimento Sindical, através de uma mailing list. 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Outros – Formação e Sensibilização. 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objectivos - Aumentar o nível de conhecimentos sobre as consequências do  

consumo abusivo de álcool no local de trabalho.  
- Modificar as atitudes face ao fenómeno do consumo abusivo de álcool  
no local de trabalho. 

Relevância O presente compromisso vai ao encontro dos objectivos do Fórum,  
tendo em conta que o seu objectivo é sensibilizar para os danos do  
consumo nocivo do álcool, pretendendo desta forma reduzir os  
consumos. 

Número de indivíduos 2. 
Tempo da intervenção 12 meses. 
Custos    
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas Trabalhadores/as filiados/as nos Sindicatos da CGTP-IN (sem contabilização). 
Número de pessoas no grupo 
alvo 

Entre 100 e 150. 

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

Prevêem-se 20 Dirigentes em cada uma das acções de sensibilização. Nas 
restantes actividades, não é possível contabilizar o número de participantes. 

Visitantes do website Cerca de 200 visitantes por mês, ou seja, 2400 por ano. 
Número de produtos 3 produtos. 
Número de panfletos 3. 
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

- Nível de conhecimento sobre a temática  
- Nível de atitudes adequadas  
- Número de Dirigentes, delegados/as e activistas sindicais que  
participam nas acções de sensibilização  
- Número de pedidos de ajuda para reencaminhamento  
- Número de empresas/organizações a solicitar a integração no Projecto  
Eurídice.  
Médio Prazo 

Questionário x 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3 Observação Directa; Registos de reencaminhamentos; Dossier’s Técnico 
Pedagógicos. 

Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos    
 


