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ENCONTRO TÉCNICO – CIENTÍFICO 

CONSUMOS ADITIVOS EM MEIO LABORAL -  Estratégias de Prevenção e Intervenção - 

 

“Sim e Depois? Detectar, Prevenir e Reagir aos Problemas” 
 

 

Estou neste Encontro a representar a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), 

e é nome da CCP que gostava de congratular os organizadores deste evento - a ACT e o SICAD, 

pelo interesse que manifestaram em abordar o tema dos Consumos de Aditivos em Meio 

Laboral, tendo sido solicitado à CCP, enquanto Parceiro Social, a sua perspectiva sobre 

“Constrangimentos e Estratégias para a Implementação de Políticas e Programas”. 

 

A intervenção da CCP que aqui será feita dividir-se-á em duas partes: uma parte que se 

centrará na prevenção e nos constangimentos que se podem colocar às empresas perante 

situações de consumos de aditivos em meio laboral, que será da minha responsabilidade, e 

outra parte sob a forma de questões sobre o tema deste painel, e que no entender da CCP, se 

tivessem outro tipo de respostas, poderiam constituir as bases de uma boa Estratégia de 

Prevenção e Intervenção, e conseguiriam proteger quer os interesses dos trabalhadores quer 

os das empresas, que serão lançadas pelo Vice-presidente da CCP, Marcelino Pena Costa. 

 

Antes de entrar no tema do Encontro gostaria de fazer uma muito resumida apresentação da 

CCP. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, foi criada em 1976, representa as 

entidades associativas e empresariais do sector do comércio e serviços, filiando mais de 100 

associações, e que representa mais de 200 mil empresas. Estas empresas são responsáveis por 

mais de 1 milhão de postos de trabalho. As nossas associações estão agrupadas tendo em 

conta a sua natureza regional, sectorial ou de serviços. A CCP tem associações em todo o país, 
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cobre praticamente todos os subsectores do comércio e tem um número significativo de 

associações de serviços, quer serviços às empresas, quer às pessoas. 

Para a CCP este Encontro reveste-se de grande importância, na medida em que tem como 

principal objectivo tratar um tema que interessa às empresas, estando convicta de que das 

suas conclusões farão parte contributos valiosos que foram aqui deixados pelos oradores deste 

Encontro ao longo dio dia, que poderão apoiar as empresas na resolução de problemas com 

que, eventualmente, se possam ou podem vir a deparar. Todavia, é absolutamente necessário 

que a mensagem, a informação aqui deixada, bem como outra que exista sobre esta matéria 

chegue às empresas, aos trabalhadores e que possam ter efeitos positivos sobre situações 

anómalas que se verifiquem em meio Laboral. 

 

De seguida passava a explicar, de forma sintética, o que significa Intervenção em Meio Laboral 

para a CCP. 

“Detectar, Prevenir e Reagir aos Problemas”, frase que dá título à intervenção da CCP, 

corresponde perfeitamente ao que para nós significa “Intervenção em Meio Laboral”. 

 

I. Dificuldades na abordagem ao tema: 

 

1) Acreditamos que, na maior parte das situações, o consumo de substâncias aditivas não 

acontece no interior da empresas, mas fora da empresas, podendo sim a reacção às 

mesmas ser notada dentro das empresas, bem como todas as consequências que 

decorrem destes comportamentos. 

 

2) Também as causas ou os factores de base motivacional que podem levar os indíviduos 

a consumir substâncias aditivas, podem ser exteriores às empresas, o que certamente 

dificultará a detecção desses casos e a reabilitação desses indivíduos, colocando às 

empresas um duplo desafio, que tem a ver com as medidas a adoptar para os 

indivíduos afectados, e simultaneamente conseguirem controlar os seus efeitos sobre 

o desempenho dos outros trabalhadores. Devem, então, as empresas dispor de um 

Plano de Acção para a prevenção de consumo de aditivos, o qual deve ser dado a 

conhecer aos trabalhadores, visando a redução do impacto do consumo de aditivos 

sobre a actividade das empresas. 
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3) Muitas Micro e Pequenas empresas não terão nem condições nem conhecimentos 

para abordar esta problemática de uma forma estruturada 

 

É Fundamental: 

Na perpectiva da CCP, o desenvolvimento de uma cultura de prevenção nas empresas, quer 

sobre esta matéria quer sobre outras, para que seja possível agir precocemente sobre os 

problemas que podem advir do consumo de aditivos em meio laboral, o que tem constituído 

uma linha de acção desta Confederação junto das associações nela filiadas, e por intermédio 

destas junto das empresas do sector do Comércio e Serviços, devendo, também, as Entidades 

Públicas responsáveis por estas matérias ter mais presente na sua missão, o estímulo a uma 

verdadeira cultura de prevenção junto das empresas. 

Não obstante, o documento respeitante às “Linhas Orientadoras para Intervenção em Meio 

Laboral”, resumir de forma eficaz as vantagens quer para os empregadores quer para os 

trabalhadores de uma intervenção de caracter preventivo integrada numa política de saúde e 

segurança, ainda assim a CCP considera que poderia ser mais apelativo quer para os 

empregadores quer para os trabalhadores se se apresentasse mais conciso e incluísse mais 

exemplos de situações práticas. 

 

É necessário darem-se “passos” significativos, é necessário criarem-se materiais e documentos 

informativos adequados às necessidades das empresas (em especial para Micro e PME), é 

necessário despertar o interesse nas pessoas, para estas poderem perceber melhor todas as 

questões e procedimentos relacionados. 

O Guião para Micro e PME relativo ao consumo de substâncias psicoativas, em preparação 

pelo Grupo Restrito de Intervenção em Meio Laboral, que funciona na dependência do SICAD, 

poderá vir a constituir um desses materiais. Certamente que se as empresas não se depararem 

com um “mundo” de dificuldades, e se lhes forem dadas explicações simples, claras e úteis, 

poderão passo a passo, conseguir avanços significativos nesta área. Com efeito, torna-se 

crucial que seja criada informação que lhes suscite o interesse, e que seja, sobretudo, directa 

quer para os empregadores quer para os trabalhadores. 

 

Interessa, ainda, ressaltar, que para além da informação, dos materiais que podem ser 

disponibilizados às empresas é fundamental que os trabalhadores, também, colaborem com os 

empregadores, o que nem sempre acontece nestas situações. 
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II. A par de um conjunto de constrangimentos que decorrem da natureza destes 

problemas, a que já nos referimos, temos ainda constrangimentos legais à prevenção 

em meio laboral que são significativos, que são: 

 

 

A) Protecção geral dos direitos de personalidade 

 

O empregador deve respeitar os direitos de personalidade do trabalhador, nomeadamente 

guardando reserva quanto à intimidade da vida privada (art. 16º/1 CT). 

 

: este direito abrange quer o acesso quer a divulgação de aspectos da esfera íntima e pessoal, 

nomeadamente relacionados com a vida familiar, afectiva e sexual, com o estado da saúde e 

com as convicções políticas e religiosas (art. 16º/2 CT); 

 

: afirma-se, com estas normas, a protecção geral do direito de personalidade (reforçando o 

que já consta do Código Civil); salienta-se também a protecção da reserva da vida privada. 

 

B) Direito à reserva da intimidade da vida privada 

 

: o direito à reserva da intimidade da vida privada abrange quer acesso quer a divulgação de 

aspectos respeitantes à esfera íntima e pessoal (quer a intromissão, quer a difusão de tais 

aspectos é proibida); a proibição de divulgação existe ainda que o trabalhador tenha 

consentido no acesso a dados sobre a sua vida privada; 

 

: estão incluídos na reserva da intimidade da vida privada aspectos relacionados com a vida 

familiar, afectiva e sexual, gostos pessoais e hábitos de vida (incluindo adicções) ou 

informações relacionadas com o seu património pessoal; 

 

: não estão incluídas no regime de protecção questões relacionadas com a experiência pessoal 

do trabalhador, as suas habilitações literárias ou o domicilio; 

 

: a medida da reserva da intimidade da vida privada a respeitar varia consoante o tipo de 

actividade do trabalhador: por exemplo, a lei que regula o contrato de trabalho do praticante 
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desportivo obriga este a pautar a sua vida privada de forma a preservar a sua condição física, 

obrigando-o assim a submeter-se aos exames e tratamento clínicos necessários à prática 

desportiva; 

 

: em regra, os factos e comportamentos que integram a vida privada não são relevantes para 

efeitos de justa causa de despedimento (assim, quanto a aspectos relacionados com a vida 

familiar, sexual, o estado de saúde, a gravidez, a maternidade, o alcoolismo e a 

toxicodependência; no entanto, muito excepcionalmente, se estes comportamentos do 

trabalhador puserem em causa o bom nome, a imagem ou a honorabilidade do empregador, 

quando a relação de confiança seja irremediavelmente afectada ou tais comportamentos 

tornem praticamente inviável a subsistência da relação de trabalho, o despedimento pode 

ocorrer (art. 351º CT). 

 

C) Protecção de dados pessoais (art. 17º CT) 

 

Estas regras aplicam-se quer ao trabalhador quer o candidato ao empego (quanto a este 

último, nos preliminares da formação do contrato de trabalho, tendo em vista aceder ao 

emprego) 

 

Apesar da proscrição da admissibilidade da exigência de elementos relativos à vida privada 

(ver antes), a lei admite que estes possam ser exigidos quando sejam estritamente 

necessários para avaliar a aptidão para a execução do contrato de trabalho, desde que se 

forneça ao trabalhador, por escrito, o fundamento da exigência. 

: requisitos - além de as informações só poderem ser reclamadas pelo empregador quando 

particulares exigências inerentes à natureza da actividade profissional o justifiquem e de ser 

necessário apresentar fundamento por escrito, o acesso à informação requer a intermediação 

de um médico; 

 

: em sede de direito à intimidade da vida privada, devem distinguir-se “três esferas”: esfera 

íntima ou secreta, inacessível ao empregador (aspectos da vida familiar, comportamentos 

sexuais, práticas e convicções religiosas e estado de saúde); esfera privada (factos respeitantes 

à vida profissional, ao domicílio e hábitos de vida), cuja protecção pode ceder se se 
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manifestarem direitos ou interesses superiores; esfera pública (factos do conhecimento 

público); 

 

: as informações são prestadas a médico que só pode comunicar ao empregador se o 

trabalhador está ou não apto para desempenhar a actividade, salvo autorização escrita do 

trabalhador para informar mais. 

 

D) Testes e exames médicos (art. 19º CT) 

 

: o empregador não pode, para efeitos de admissão ou de permanência no local de trabalho, 

exigir ao candidato a emprego ou ao trabalhador a realização de testes ou exames médicos, de 

qualquer natureza, para comprovação das suas condições físicas ou psíquicas; 

: admitem-se excepções, se reunidos três requisitos: a) os exames ou testes podem ser 

exigidos quando a finalidade de tal exigência se prenda com a protecção e segurança do 

trabalhador ou de terceiros, ou quando particulares exigências inerentes à actividade o 

justifiquem; b) o empregador deve fornecer por escrito ao candidato a emprego ou ao 

trabalhador a fundamentação; c) exige-se a intermediação de um médico; 

 

: não podem, em circunstância alguma, ser exigidos testes de gravidez (nem à trabalhadora 

nem à candidata ao emprego); 

: está garantida a confidencialidade dos testes ou exames médicos: o médico só pode 

comunicar se o trabalhador está ou não apto para trabalhar. 

 

E) Meios de vigilância à distância (art. 20º CT) 

 

: o empregador não pode usar câmaras de vídeo, equipamento audiovisual, microfones 

dissimulados, mecanismos de escuta, registo telefónico para controlar o exercício da 

actividade profissional do trabalhador; admitem-se excepções quando esteja em causa a 

protecção e segurança de pessoas e bens ou quando tal seja justificado por particulares 

exigências inerentes à actividade profissional (por exemplo: instalação de câmaras de vídeo em 

aeroportos, dependências bancárias ou estabelecimentos de venda ao público, incluindo 

postos de gasolina); 
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: está em preparação uma deliberação da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) 

sobre geolocalização, sobre a qual a CCP já emitiu Parecer: admite-se a geolocalização em 

automóveis, para gestão de frotas ou segurança de bens, mas não para controlo do 

desempenho profissional do trabalhador; a deliberação não admite a geolocalização em 

telemóveis e computadores portáteis. 

 

F) Confidencialidade de mensagens e de acesso à informação 

 

: não são admitidas ao empregador intrusões no conteúdo de mensagens de natureza não 

profissional que o trabalhador envie, receba ou consulte a partir do (ou no) local de trabalho. 

 

 (Asserções conclusivas em comentário) 

 

Há quem considere que as limitações que se descreveram - vários constrangimentos legais - 

ilustram que restam ao empregador poucos meios — principalmente se não contar com a 

cooperação do trabalhador — para detectar, prevenir e reagir contra a manifestação de 

comportamentos aditivos no local de trabalho. 

 

Não se advoga, evidentemente, que possa o empregador intrometer-se na vida privada do 

trabalhador fora do local de trabalho, apesar de, na maior parte dos casos, neste terem origem 

e revelarem-se primeiro os comportamentos aditivos que depois se reflectem na prestação 

laboral. 

 

No entanto, deverá ao empregador ser permitido o recurso a meios de detecção, se não 

precoce pelo menos in loco, que lhe permitam salvaguardar: a integridade do trabalhador 

visado, dos seus colegas, dos seus superiores hierárquicos, dos clientes e fornecedores da 

empresa e, em geral, de todos os interlocutores desta.  
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Marcelino Pena Costa 

QUESTÕES SOBRE O TEMA DO PAINEL: 

 

“Sim, e depois?...”(2ªparte) 

 

Na sequência do que temos vindo a dizer, e de um modo claro e pragmático: 

1. Estamos a falar de empresas. 

2. As empresas são órgãos vivos onde se juntam pessoas à volta de um projecto,  a ser 

levado a cabo e desenvolvido por todos. 

3. Deste projecto e do seu sucesso dependem muito mais pessoas do que as 

directamente envolvidas; dependem a região onde está inserida e a economia e 

nacional. 

4. Para termos sucesso no combate ao álcool, drogas, apetência para o jogo, etc. Temos 

de ser capazes de sensibilizar todos

5. A carta tem de chegar a Garcia, a todos os “Garcias”. 

: a administração, as chefias, os quadros e os 

trabalhadores. 

6. Todos nós sabemos que a excessiva burocracia, e a falta de informação clara de como 

proceder são inimigos da acção. 

 

Colocam-se, para nós, 3 questões fundamentais: 

• Aponta-se o dedo às empresas que depois do almoço, põem os seguranças a fazer o 

controlo de alcoolémia. Apontam-se ilegalidades. Mas será que tem de ser o médico 

de trabalho ou o enfermeiro a fazer este teste?  

 

• Porque é que um regulamento de consumo de álcool acordado entre as partes, ao 

nível da negociação colectiva, tem que ser aprovado posteriormente pela CNPD, ou 

será que aqui também se considera que a parte sindical está fragilizada? Não é antes 

uma questão de menorização do diálogo social bipartido? 

 

• Concordando nós - e penso que todos os aqui presentes, também concordam - que o 

consumo de drogas, e álcool, a apetência para o jogo, etc - são doenças - porque é 
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que, no caso de um trabalhador em contexto laboral, a questão é confidencial e o 

médico de saúde apenas pode dizer se o trabalhador está ou não apto a trabalhar? É 

este o modo correcto de lidar com este problema, de defender a saúde e a vida do 

trabalhador? 

 

Porque é que as entidades oficiais envolvidas, o ministério da saúde, a IGT, os médicos e 

técnicos de saúde e os parceiros sociais

 

 sindicais e empregadores, não se sentam para discutir 

com responsabilidade e abertura, estas e outras matérias de SST, garantindo sempre o direito 

à privacidade individual, tendo em vista a adequação de soluções concretas no terreno, 

favoráveis a um bom ambiente de trabalho?  

 

 

CCP  

02/12/2014 

 


