
Consumo de álcool e drogas no local
de trabalho

Síntese

O consumo de álcool e drogas varia consoante os
setores, sendo a construção civil, os transportes, a
hotelaria, a restauração e os setores primários
especialmente atingidos por este problema. O
consumo regular de álcool parece assumir relevância
entre os trabalhadores do sexo masculino,
nomeadamente entre os agricultores, os motoristas,
os trabalhadores da construção civil, os empregados
de mesa e de bar e os trabalhadores manuais. 

Todos os indicadores relacionados com o álcool são,
muitas vezes, inversamente proporcionais ao nível de
escolaridade – quanto mais elevado é esse nível,
menor a probabilidade de os trabalhadores beberem
ou estarem frequentemente em estado de ebriedade.
No entanto, em alguns países, observa se claramente
um consumo excessivo de álcool entre alguns grupos
profissionais como, por exemplo, médicos e gestores.
Enquanto o consumo de cannabis parece mais
prevalente entre os trabalhadores mais jovens, outros
tipos de drogas, como a cocaína, apresentam maior
prevalência entre os trabalhadores altamente
qualificados e algumas categorias profissionais,
incluindo pessoal de vendas e serviços, gestores e
especialistas em tecnologias da informação. As
pessoas desempregadas evidenciam um maior
consumo de álcool e drogas do que as empregadas.

As razões que levam ao consumo de álcool/drogas
no local de trabalho podem estar relacionadas com o
trabalho ou serem de ordem social/pessoal (por
vezes, trata se de ambos os casos). O consumo de
álcool e de outras substâncias psicoativas é, muitas
vezes, uma forma de lidar com situações que a
pessoa em causa considera desconfortáveis ou
problemáticas.

Entre as razões mais comuns relacionadas com o
trabalho figuram condições de trabalho duras ou
desconfortáveis, baixa satisfação no trabalho,
horários de trabalho irregulares, baixo apoio social da
parte dos colegas e dos superiores, assédio
psicológico e stress. Entre as razões sociais/pessoais
incluem se uma tolerância social «elevada» em
relação ao consumo de álcool/drogas, padrões
culturais mais «propensos» ao consumo, acesso
«fácil» a estas substâncias, certos tipos de
personalidade e uma história familiar de abuso de
álcool.

Introdução

Os locais de trabalho refletem, em certa medida, a
presença generalizada de álcool e de drogas na
sociedade europeia, especialmente no que respeita ao
álcool. O presente estudo identifica as principais fontes
estatísticas europeias e nacionais sobre a dimensão do
consumo de álcool e drogas no local de trabalho. Analisa
as legislações e os acordos nacionais relativos à
proibição, limitação e prevenção do consumo de
álcool/drogas no local de trabalho, incluindo práticas de
teste, e descreve os programas nacionais (em especial
aqueles que envolvem os parceiros sociais) destinados a
combater o consumo de álcool e drogas no local de
trabalho. 

Contexto político

O abuso de álcool e drogas no local de trabalho é uma
questão preocupante para os empregadores e as
autoridades. Entre as iniciativas importantes da UE
contam se as atividades do Observatório Europeu da
Droga e da Toxicodependência (OEDT), o Grupo
Pompidou (Conselho da Europa), que contribui para a luta
contra o abuso e tráfico de drogas, a Agência Europeia
para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU OSHA), o
Fórum Europeu «Álcool e Saúde» e o projeto EWA -
European Workplace and Alcohol sobre o local de
trabalho e o álcool na Europa, que está em curso até
2013 e é cofinanciado pela Comissão Europeia. A
estratégia da UE para apoiar os Estados Membros na
minimização dos efeitos nocivos do álcool, lançada em
2006, apoia as políticas de prevenção dos efeitos nocivos
do álcool no local de trabalho. 

Principais conclusões

O consumo excessivo de álcool/drogas constitui um
problema para uma percentagem significativa da
população ativa. Dependendo dos países, dos setores e
das profissões, as estatísticas sugerem que 5% a 20%
dos trabalhadores sofrem, ou correm o risco de vir a
sofrer, de dependência do álcool. As informações sobre a
presença de drogas no local de trabalho são mais
escassas. Os níveis de prevalência aparentam ser mais
baixos, embora o consumo de cannabis pareça bastante
generalizado entre determinados grupos. 



As autoridades, os parceiros sociais e organizações
não governamentais em toda a Europa estão a aplicar
uma série de medidas políticas (muitas vezes em
conjunto) para prevenir e combater os efeitos do
consumo de álcool e drogas no trabalho. Entre estas
medidas figuram campanhas de informação,
educação e formação, serviços de aconselhamento e
investigação. Aos níveis europeu e nacional, estão a
ser tomadas diversas iniciativas destinadas a
trabalhadores e empresas em geral e a setores e
profissões específicos. Considera se especialmente
importante aumentar a sensibilidade dos profissionais
de segurança e de saúde para este problema e
incentivá los a promover a sensibilização para o
mesmo. 

Orientações para definição
de políticas

O consumo de álcool/drogas relacionado com o
trabalho (tanto o consumo no local de trabalho,
como as suas repercussões para o trabalho) é
uma questão importante que exige uma análise
mais aprofundada por parte das autoridades
europeias e nacionais, em particular no que
respeita aos acordos e legislações setoriais a
nível nacional.

Embora seja indispensável a adoção de
legislação destinada a proibir ou controlar o
abuso de álcool/drogas no local de trabalho
(especialmente em empregos e setores sensíveis
em matéria de segurança), é conveniente
intensificar as abordagens preventivas a fim de
evitar uma maior incidência do problema. Convém
igualmente reforçar as iniciativas paliativas para
ajudar os trabalhadores afetados pela
dependência e adição a retomar o seu trabalho
normal.

Esforços tendentes a superar a considerável
disparidade das regulamentações nacionais e a
estabelecer uma base comum contribuiriam para
conferir um certo grau de homogeneidade aos
direitos e obrigações dos trabalhadores e
empregadores em diferentes países. 

Acordos coletivos entre parceiros sociais a nível
nacional, setorial e empresarial poderão constituir
a melhor forma de fazer face ao problema. O
Acordo Coletivo n.º 100 da Bélgica parece
constituir um bom exemplo neste domínio.

A adoção de práticas de teste no local de trabalho
constitui uma questão particularmente sensível
que requer a obtenção de um difícil equilíbrio
entre as considerações sobre segurança e os
direitos de privacidade e aceitação dos
trabalhadores. A abordagem preventiva parece
mais adequada nesta matéria.
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O abuso de álcool e drogas no local de trabalho pode
ter consequências negativas para os trabalhadores e
as empresas. Nestas consequências incluem se o
absentismo de curto prazo, a diminuição do
desempenho e da produtividade, conflitos e
instabilidade no ambiente de trabalho, um maior
número de acidentes de trabalho e danos quer na
reputação, quer em equipamentos ou produtos.
Vários países registam custos económicos
consideráveis associados a estes efeitos.

A maioria dos países europeus dispõe de algum tipo
de legislação geral ou acordo para proibir, regular e
prevenir o consumo de álcool e drogas no trabalho.
No entanto, há uma grande diversidade de tipos de
legislação e de formas de estabelecer limitações em
função do contexto nacional (atitudes face ao
problema, relações laborais, qualidade do diálogo
social).

Embora seja difícil categorizar países, pode
considerar se que alguns aplicam abordagens
«disciplinares», com limites ao consumo de
álcool/drogas no trabalho incorporados nos códigos
de trabalho ou nos estatutos dos trabalhadores.
Assim, neste caso, os trabalhadores sob a influência
de álcool ou drogas podem ser suspensos do
trabalho ou, em alguns casos/países, despedidos.
Outras abordagens podem ser consideradas
«preventivas». Neste caso, o consumo de
álcool/drogas no local de trabalho (ou durante as
horas de trabalho) é regulamentado pelas leis sobre
saúde e segurança que incidem sobre os riscos
potenciais para os consumidores e para os seus
colegas de trabalho. Em geral, estas leis
responsabilizam os empregadores pela prevenção do
consumo de álcool/drogas no local de trabalho e
impõem lhes a realização de avaliações de risco e a
aplicação de medidas preventivas. Em alguns países,
como a Bélgica, a Dinamarca e a Alemanha, as
convenções coletivas de trabalho regulam o consumo
de álcool/drogas no local de trabalho. 

Muitos países dispõem de regulamentação especial
sobre o consumo de álcool/drogas em setores e
profissões sensíveis como os transportes, a
construção civil, a saúde e a educação, onde o abuso
de álcool/drogas pode ser particularmente perigoso e
ter resultados muito negativos.

A realização de testes ao consumo de álcool e drogas
no trabalho constitui um tema controverso em muitos
países europeus, existindo diferenças importantes
entre as regulamentações nacionais sobre as práticas
de teste. Considerações relativas à segurança e à
saúde militam a favor destes testes, sobretudo em
atividades e empregos sensíveis em termos de
segurança. No entanto, a salvaguarda do direito do
trabalhador à privacidade, a necessidade do seu
consentimento para a realização dos testes e o
caráter preventivo (e não sancionador) dos testes são
questões importantes.

Mais informações

O relatório Use of alcohol and drugs at the workplace (Consumo de álcool
e drogas no local de trabalho) encontra-se disponível no seguinte
endereço:
http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn1111013s/index.htm

Para mais informações, contactar Jean Michel Miller, Diretor de
Investigação
jmm@eurofound.Europa.eu
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