Conclusões
Muito embora se verifiquem algumas diferenças em função da faixa etária e categoria
profissional, podemos dizer que de uma forma generalizada …
• Existe um nível de conhecimento razoável sobre problemática das toxicodependências
• Atitudes favoráveis à compreensão da complexidade do fenómeno
• Existe grande solidariedade entre os trabalhadores
• É reconhecida a importância dada à prevenção
• Existe a consciência que é necessária uma intervenção em meio laboral
Existe a necessidade de uma intervenção qualificada e direccionada para determinadas faixas
etárias e categorias profissionais, através de:
• Uma política de responsabilização e de não discriminação
• Uma política integrada de acompanhamento técnico, bem como programas
de apoio específicos nos locais de trabalho

Contactos úteis
Câmara Municipal do Seixal
Comissão Sindical
Telf.: 210 976 030 - 3.as feiras
Horário - 9.30h - 12.30h • 14.00h - 17.30h
Gabinete de Saúde
Tel: 21 227 56 67
Gab. de Saúde Ocupacional
Telf.: 21 227 57 60

O Projecto EURÍDICE visa a prevenção e a promoção da saúde e segurança junto dos/as
trabalhadores/as.
Um dos principais objectivos é sensibilizar e informar os/as trabalhadores/as para questões relacionadas com as toxicodependências, bem como das consequências dos consumos de álcool e outras drogas.
No sentido de compreender a forma como os/as trabalhadores/as encaram as questões
da dependência de substâncias como álcool, drogas e medicamentos, foi enviado um
questionário para 527 trabalhadores/as, onde obtivemos 156 respostas.

Caracterização da população inquirida
Sexo
Homens – 33,8%
Mulheres – 66,2%

Idade
Até aos 30 anos	Entre 31 e 40 anos 	Entre 41 e 50 anos
Homens – 11,6%
34,9%
25,6%
Mulheres – 8,4%
52,6%
26,3%

Estado Civil
Casados/as – 59,6%
Solteiros/as – 19,9%
Divorciados/as – 15,4%
União de facto (outros) – 3,8%
Viúvos/as – 1,3%

Mais de 50 anos
27,9%
12,6%

Maternidade/Paternidade
Com filhos – 73,2%
Sem filhos – 26,8%

Habilitações Académicas	Qualificação Profissional
Licenciatura – 37%
Administrativo/Técnico Profissional – 35,9%
Ensino Secundário – 31,8%
Pessoal Operário/Auxiliar – 28,2%
3.º Ciclo – 14,9%
Técnico Superior/Técnico/Informático – 22,4%
1.º Ciclo – 10,4%
Dirigente – 13,5%
Mestrado – 3,9%
2.º Ciclo – 1,9%

Resultados do questionário
Toxicodependentes
e DepENDÊNcias

Concorda
completamente

Concorda

Discorda

Discorda
completamente

Não sabe

O toxicodependente
é um delinquente

3,20%

6,40%

57,30%

28,70%

4,50%

A toxicodependência é uma doença

45,90%

26,80%

15,30%

8,90%

3,20%

CONSUMOS

Está certo
que sim

Acha
que sim

Acha
que não

Está certo
que não

Não sabe

O consumo de bebidas alcoólicas
pode causar dependência

70,7%

21%

55,1%

1,9%

1,3%

Fumar haxixe é menos
prejudicial que fumar tabaco

4,5%

8,9%

31,8%

24,8%

29,9%

Toxicodependências
nos locais de trabalho

Está certo
que sim

Acha
que sim

Acha
que não

Está certo
que não

Não sabe

Os trabalhadores toxicodependentes
devem respeitar, como os restantes
trabalhadores, as regras sobre as
quais se baseiam as relações dentro
da empresa

72,6%

24,2%

0,6%

1,3%

1,3%

Toxicodependências
nos locais de trabalho

Concorda
completamente

Concorda

Discorda

Discorda
completamente

Não sabe

Quem luta com problemas
de dependência deve ser ajudado
pelos colegas

43,90%

24,2%

0,6%

1,3%

1,3%

Prevenção

Concorda
completamente

Concorda

Discorda

Discorda
completamente

Não sabe

É necessário prevenir qualquer
tipo de discriminação
nos locais de trabalho

50,3%

42,7%

4,5%

1,9%

0,6%

Para ajudar trabalhadores com
problemas de dependência de
álcool, drogas ou medicamentos,
são necessários programas de apoio
específicos nas empresas

47,8%

45,9%

1,9%

1,9%

3,20%

Fazer Prevenção significa promover
a capacidade de fazer escolas e de
assumir responsabilidades

35,0%

50,3%

3,2%

1,9%

9,6%

