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Ordem de Serviço nº……/202__  

 

 

Considerando que: 

 O consumo de bebidas alcoólicas é muitas vezes inadequado e 

excessivo, tendo graves consequências a nível da saúde física e mental; 

 Além de afectar o próprio Trabalhador, vai afectar a sua Família 

e os seus Colegas de trabalho, que acabam por ser vítimas inocentes do comportamento 

descontrolado, por vezes agressivo, do alcoólico; 

 A influência do álcool, no meio laboral, é a principal causa dos 

acidentes de trabalho, já que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas tem as seguintes 

consequências, no Trabalhador: 

1. Visão – perda da nitidez dos contornos dos objectos; diminuição da visão lateral; 

2. Reflexos – tornam-se mais lentos. A reacção ao perigo é tardia; 

3. Euforia – não há respeito pelo risco. A confiança aumenta, sem razão; 

4. Coordenação motora – torna-se mais lenta e menos precisa; 

5. Capacidade de análise – diminui fortemente, na avaliação e previsão das situações de 

perigo. 

A nível   profissional, o   alcoólico/Trabalhador tem falta de 

interesse pelo trabalho; não é assíduo; torna-se briguento e malcriado; 

 A nível familiar, destrói a sua Família; dá um mau exemplo; cria a 

insegurança nos seus familiares; e, 

 Enfim, o Trabalhador/alcoólico envelhece prematuramente; é 

fonte de graves doenças (pulmões e fígado); fica afectada a sua actividade sexual, etc...   

 

 A “.......................................................................................”, implementará, e 

com efeitos a partir da data de afixação da presente Ordem de Serviço, um controlo e 

medição da taxa de alcoolémia no sangue dos seus Trabalhadores, dentro do horário de 

trabalho e nos seus locais de trabalhos e no exercício do direito conferido pelo nº2 do 

artº. 281 do Código do Trabalho. 

A finalidade única dos testes de alcoolémia é salvaguardar os 

trabalhadores, na sua actividade, dos perigos inerentes à sua integridade física e de 

terceiros. 
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Este controlo e medição será efectuado nos termos que a seguir se 

apresentam: 

 

1º 

O controlo e medição da taxa de alcoolémia abrange TODOS os Trabalhadores da 

“......................”, sector fabril e administrativo. 

 

2º 

O controlo de alcoolémia, diz respeito ao valor percentual de álcool no sangue apurado 

por aparelhagem apropriada para o efeito. 

 

3º 

O controlo será efectuado aos Trabalhadores dentro das instalações da Empresa, (salvo a 

situação prevista no nº4 do artigo seguinte), e durante o horário de trabalho. 

§ ÚNICO – Não se considera a realização do controlo de alcoolémia como implicando 

tratamento de dados sensíveis. Não obstante, rodeou-se o mesmo de todas as 

cautelas, visando o cumprimento mínimo no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais. 

 

4º 

O controlo da taxa de alcoolémia no sangue poderá ser efectuado nos seguintes modos: 

1. No início dos períodos diários de trabalho, quando o Trabalhador estiver a fazer o seu 

controle pontométrico (picar o ponto), para todo o universo de Trabalhadores, sem 

qualquer finalidade de estabelecer perfis de consumo; e quando os trabalhadores 

evidenciem indícios de alcoolémia; 

2. Antes do teste, deve sempre ser dado ao Trabalhador, por escrito, a fundamentação 

para o acto; 

3. Por ordem e determinação expressa de chefia, quando a mesma julgue necessário, e 

em qualquer altura do período diário de trabalho do trabalhador a ser controlado; 

4. No caso da verificação de acidente de trabalho, quer se trate de acidente leve; ou, se 

trate de acidente grave e que implique a remoção imediata para instituição hospitalar, 

esse controlo será aí solicitado; e, 

5. A solicitação do Trabalhador, no início de cada um dos períodos de trabalho diários, 

quando o mesmo o julgue conveniente. 
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5º 

1. O controlo e medição da taxa de alcoolémia deverá ser efectuado, a nível da Empresa, 

pelo Médico de Medicina no Trabalho; pelos Serviços de Segurança e Saúde no 

Trabalho (por Médico de Trabalho ou outro profissional indicado por este, nos termos 

da alínea g), nº1, artº. 73-B, da Lei nº102/2009, de 10 Setembro); e, caso seja 

solicitado pelo trabalhador, na presença de um Colega de trabalho; 

2. A medição e controlo da taxa de alcoolémia deve ser efectuado com a maior descrição, 

de preferência, no posto médico; em posto móvel dos Serviços de Segurança e Saúde 

no trabalho; ou, em local solicitado pelo trabalhador; 

3. Para a realização da operação, utilizar-se-á aparelhagem aprovada para o efeito, de 

acordo com as instruções de funcionamento do aparelho empregue; 

4. Todas as pessoas intervenientes no controlo da taxa de alcoolémia comprometem-se a 

manter total confidencialidade sobre a identidade, factos e dados pessoais do 

Trabalhador sujeito à operação de controlo. Este procedimento estende-se ao Colega 

indicado pelo Trabalhador. E, do facto, ser-lhe-á dado conhecimento; 

5. O resultado do controlo será do conhecimento exclusivo do Médico de Medicina do 

Trabalhado; ou, dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (Médico), que apenas 

dão conhecimento dos mesmos a solicitação dos Tribunais; por carta registada duplo 

envelope, sendo o segundo com a indicação de “confidencial”: 

6. Quem efectuar a medição, ao Empregador apenas dará conhecimento, se este o 

solicitar, que o Trabalhador está apto; ou, não está apto para o trabalho; 

7. Os serviços Médicos; ou, os Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho devem registar 

na “Ficha Clínica” a data do controlo e resultado, dos testes de alcoolémia, efectuados. 

Esta ficha, nos termos do nº1, artº. 109, da Lei 102/2009, está sujeita a segredo 

profissional; 

8. A conservação dos resultados dos dados apenas é feita por um ano, prazo máximo, 

salvo a existência de processo judicial. 

 

6º 

O controlo e medição da taxa de alcoolémia, quando feito nas instalações da 

“................................................. Lda.”, será efectuado de modo a que o Trabalhador que esteja a 

ser controlado possa aferir da imparcialidade, higiene, certeza e segurança do modo em 

que esta a ser feito o controlo, nomeadamente com a amostragem prévia do contador “a 
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zeros”, colocação de “bocal” novo na altura em que se vai efectuar o controlo; e, ser-lhe 

dadas as instruções correctas de como é efectuada a medição e controlo. 

 

 

7º 

A recusa do Trabalhado em se submeter ao controlo e mediação da taxa de alcoolémia no 

sangue, e em qualquer das situações previstas para sua realização, valerá como 

desobediência a ordem legítima de superior hierárquico, constituindo infracção 

disciplinar; e, ser objecto de processo disciplinar. 

§ ÚNICO – A recusa reiterada e constante por parte do mesmo Trabalhador em se 

submeter a este controle e medição poderá constituir justa causa de 

despedimento, após a instauração do competente procedimento disciplinar. 

 

 

8º 

O valor máximo da taxa de álcool no sangue aceite para a prestação do trabalho será 

aquele permitido por Lei na altura em que seja efectuado o controlo e mediação. Neste 

momento, e porque pode estar em causa a segurança de outros trabalhadores, a taxa 

máxima é de 0,2gr/l, na “……………………………………………. Lda.” 

 

9º 

1. O Trabalhador em que for controlada e medida uma taxa de alcoolémia no sangue, - 

nos termos previstos na presente Ordem de Serviço -, superior ao limite máximo 

previsto no artigo anterior, artº8, incorre em infracção disciplinar, com violação dos 

deveres profissionais de obediência, urbanidade, lealdade, zelo, em suma, mútua 

colaboração na prestação do trabalho. Tal não se verifica, se a medição foi a seu 

pedido. 

2. Ao Trabalhador infractor poderá ser instaurado processo disciplinar, para a eventual 

aplicação de sanção disciplinar. 

3. Na situação de prática reiterada de infracção disciplinar previsto no nº1 deste artigo, 

ou então, quando for apurada uma taxa de alcoolémia no sangue superior a 1,2gr/l, 

poderá ser aplicada ao Trabalhador infractor a sanção disciplinar de despedimento 

com invocação de justa causa, após procedimento disciplinar. 
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4. O Trabalhador em que for detectada taxa de alcoolémia no sangue superior ao limite 

máximo permitido no artº. 8, poderá e deverá ser suspenso de imediato da prestação 

do trabalho, quando a Chefia entenda que o seu estado poderá por em risco a sua 

própria segurança, dos seus colegas de trabalho ou a integridade da maquinaria 

industrial que o mesmo opere no exercício das suas funções. A suspensão será, pelo 

menos, do período de trabalho em causa. 

 

 

10º 

O que se encontra determinado na presente Ordem de Serviço, entra imediatamente em 

vigor com a afixação da mesma nos locais próprios dentro das instalações da 

“.................................................... Lda.”, bem como a entrega de um exemplar a cada um dos 

Trabalhadores. Não valerá como atenuante ou presunção de inocência a invocação da 

falta de conhecimento do conteúdo da presente Ordem de Serviço. 

 

11º 

O período de vigência da presente Ordem de Serviço será contínuo desde a sua afixação e 

entrega, e até determinação expressa da Gerência da “................................................... Lda.” para 

a sua revogação. 

 

12º 

O original da presente O. S. está arquivado no Departamento de Pessoal e poderá ser 

consultado, ou pedida cópia por qualquer Trabalhador. 

 

 

   Feito em .........................., .... de .................. de 202__ 

     A Gerência, (ou, A Administração) 

     (assinatura c/carimbo)  

 


