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Unidade de Alcoologia de Coimbra inaugura Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia de 2018:

O consumo de álcool 
em contexto laboral

Ao longo deste ano, a UAC desenvolve-
rá ainda cinco novas ações: No dia 17 de 
abril, Alexandra Isabel Almeida desenvolve-
rá a temática “Álcool: do consumo normal ao 
patológico”; A 22 de maio, teremos a partici-
pação de Luís Osório, que promoverá a con-
ferência denominada “Uma sociedade de-
pendente de dependências”; A 19 de ju-
nho, contamos com Sofia Borges Pereira, 
que exporá a comunicação “O sistema de 
proteção social e a importância das respos-
tas integradas no processo de reabilitação 
do doente alcoólico”; A 25 de setembro, te-
remos Sérgio Duarte Oliveira, que desenvol-
verá o tema “Economia da droga e o crime 
organizado”; e, por fim, a 30 de outubro, frui-
remos da presença de  Álvaro Laborinho Lú-
cio, que versará sobre “Autonomia pessoal 
e cidadania-Liberdade, poder e (in)depen-
dência”.

Dependências esteve presente nesta pri-
meira iniciativa de 2018, recolhendo uma si-
nopse da comunicação de Filipe Nuno Azoia.

Enquadramento
“Este tema, “O consumo de álcool no 

contexto laboral” é dos que encerra maior 
complexidade no Direito do Trabalho, desde 
logo porque há sempre latente um conflito 
entre a entidade privada e entre direitos de 
personalidade do trabalhador, por outro 
lado, os seus deveres enquanto trabalhador 
e ainda o interesse da empresa pelo cumpri-
mento das regras de segurança e saúde no 
trabalho que, em determinadas circunstân-
cias, podem ser postas em causa pelo con-
sumo do álcool. Portanto, interessa saber 
se, de acordo com o nosso ordenamento ju-
rídico, é ou não proibido consumir álcool du-
rante o horário de trabalho… E, sendo per-

mito, até que ponto o é… De que forma, as 
entidades empregadoras poderão ou não 
controlar o consumo de álcool entre os seus 
trabalhadores… E, sendo detetado que um 
trabalhador consumiu álcool durante o horá-
rio de trabalho, que consequências laborais 
poderá ter este comportamento? E, como 
veremos no final, há um aspeto ainda mais 
“estranho”: é possível que o consumo do ál-
cool fora do local e do horário de trabalho 
também tenha consequências ao nível da 
relação laboral…”

Considerações da Organização 
Internacional do Trabalho 

“De acordo com a Organização Interna-
cional do Trabalho, os trabalhadores que 
consomem substâncias psicoativas têm uma 
maior probabilidade de ocorrência de aci-
dentes de trabalho em comparação com os 

A Unidade de Alcoologia de Coimbra (UAC) da DICAD da ARS Centro, IP continua a levar a cabo o projecto “Ciclos Temáticos de Formação em 
Alcoologia”, sendo que a primeira de seis sessões programadas para o ano de 2018 teve já lugar no dia 20 de março. O local é o do costume, o Auditório 

da Unidade de Alcoologia de Coimbra, no horário compreendido entre as 14:30 e as 17:30h, sendo dirigidas a profissionais das diferentes áreas de 
intervenção em entidades que tenham interesse directo ou indirecto nesta área temática. Esta primeira sessão foi dinamizada por Filipe Nuno Azoia, que 

dissertou sobre “O consumo de álcool no contexto laboral”, abordando questões como a legalidade e legitimidade das verificações de alcoolemia nos 
locais de trabalho por parte das entidades patronais, questões relativas a despedimentos ou suspensões de trabalhadores desencadeadas pelo consumo de 

álcool, entre outras.

“40 por cento dos 
acidentes de 

trabalho 
estão relacionados 
com o consumo do 

álcool”

Filipe Nuno Azoia
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trabalhadores em geral. Assim, estima-se 
que até 40 por cento dos acidentes de tra-
balho estão relacionados com o consumo do 
álcool. Depois, estes trabalhadores que 
consomem substâncias psicoativas tendem 
a ausentar-se mais frequentemente do tra-
balho, tendo níveis de absentismo mais ele-
vados, quer justificados, quer injustificados, 
(faltam mais no primeiro dia útil da semana), 
cometem mais erros, tendem a chegar ao lo-
cal de trabalho mais tarde e a sair mais 
cedo do que a população trabalhadora em 
geral. Também apresentam mais comporta-
mentos de risco para a segurança, negligên-
cia e diminuição da capacidade de julga-
mento. Envolvem-se mais frequentemente 
em conflitos com outros colegas de traba-
lho, o que ocorrendo em horário laboral 
constitui uma infracção disciplinar grave e 
uma violação do dever de urbanidade e de 
probidade, comportamentos violentos e fur-
tos, sendo mais repetidamente alvo de quei-
xas. E, de acordo com a nossa jurisprudên-
cia, este tipo de conflitos constitui justa cau-
sa de despedimento”.

É ou não proibido consumir álcool  
durante o horário de trabalho?

“Depende de muitos fatores… Mas, desde 
logo, o Código de Trabalho é completamente 
omisso. Portanto, nenhuma entidade patronal 
pode dizer que, na sua empresa, é proibido 
consumir álcool porque a lei o proíbe. Então, 
como é possível proibir o consumo do álcool? 
Tem de haver um regulamento interno da em-
presa, que regule o consumo de álcool duran-
te o horário de trabalho. Só é possível proibir 
ou condicionar o consumo de álcool durante o 
horário de trabalho se houver um regulamento 
interno da empresa relativo a esse consumo. 
E as empresas têm vindo, cada vez mais, a 
adotar regulamentos internos relacionados 
com o consumo do álcool. Existem regula-
mentos internos que o proíbem em absoluto, 

outros que estabelecem taxas máximas, ou-
tros que estabelecem como é feita a fiscaliza-
ção do consumo, outros que definem a conse-
quência de um trabalhador se recusar a fazer 
o teste do álcool… Mas tem que existir um re-
gulamento interno. Caso contrário, a empresa 
não pode despedir um trabalhador por ter 
consumido álcool durante o horário de traba-
lho. Em suma, o consumo de álcool em horá-
rio laboral só pode ser proibido ou regulamen-
tado através do regulamento interno da em-
presa”.

Questão-chave: o regulamento 
interno da empresa

“O regulamento interno da empresa é uma 
espécie de ordem de serviço e uma comuni-
cação interna feita pela empresa a estabele-
cer as regras para um determinado aspeto da 
relação laboral. Tem que ser afixado nos lo-
cais de trabalho e tem que ser dado conheci-

mento da sua existência aos trabalhadores, 
sendo que, caso isso não se verifique, o mes-
mo não produz efeitos nem pode ser invocado 
pela empresa. No regulamento interno da em-
presa, os trabalhadores condicionados pelo 
consumo do álcool ou de qualquer substância 
psicoativa têm que ser considerados como 
tendo um problema de saúde e, como tal, têm 
que ser enquadrados e tratados como os de-
mais problemas de saúde no contexto laboral. 
Ou seja, não se pode fazer um regulamento 
interno de álcool apenas para estabelecer se 
é ou não proibido, que taxas são admissíveis 
e como se fazem os testes. Tem que enqua-
drar o problema do consumo no contexto la-
boral como um problema de saúde, tal como 
outros problemas de saúde no contexto labo-
ral. Acresce que, porque estamos a falar de 
dados de saúde e de dados sensíveis, o regu-
lamento interno carece de autorização da Co-
missão Nacional de Proteção de Dados”.

“As empresas têm 
vindo, a adotar 
regulamentos 

internos 
relacionados com 

o consumo do 
álcool”


