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Circular n.º 39/2021 Controle alcoolémia na Empresa.  
Alcoolímetros – Controle metrológico.  

 

Muitas empresas diligenciam por controlar, portas adentro, o grau de 

alcoolémia dos seus Trabalhadores. Se o fazem, 

Podem justificar tal atitude como tendo em vista assegurar a 

segurança e saúde no trabalho, que são deveres que têm de cumprir e constam das alíneas 

c), g) e h), do art.º 127, do Código do Trabalho. 

É uma atitude meritória, louvável e de grande alcance social, ao 

mesmo tempo que vai propiciar maior produtividade, finalidade que estará sempre presente 

numa Empresa. Aliás, 

Já no capítulo específico da segurança e saúde no trabalho, que consta 

de um diploma próprio, --- Lei n.º 102/2009, de 10 Setembro, se exige que as empresas 

assegurem:  

 Combate aos riscos na origem, por foram a eliminar ou reduzir à exposição e 

aumentar os níveis de protecção, --- alínea e), do n.º 2, art.º 15; e, 

 a eliminação dos factores de risco e acidente, 

 promoção e vigilância da saúde dos trabalhadores, --- alínea d), n.º 3, art.º 5, do 

Diploma. 

pelo que, um “bêbedo” aos comandos de uma máquina, é um perigo para ele e para os 

outros; é um risco, propiciador de um acidente de trabalho. Pelo que, quer para prevenir o 

acidente; quer para promover a vigilância da saúde, a Empresa  poderás controlar o grau de 

alcoolémia dos seus Trabalhadores. 

Para tanto, deve informar por meio de Ordem de Serviço, como se 

processará esse controle de alcoolémia, de preferência pelos serviços médicos, se tiver, ou 

pelas Chefias (no caso de não haver). Depois, 

É necessário adquirir um “alcoolímetro”, 

Ou seja, um instrumento destinado a medir a concentração mássica de 

álcool por unidade de volume na análise do ar alveolar expirado. Esta definição, 

Não foi inventada por nós. Consta do n.º 1, do art.º 2, da PORTARIA 

nº1556/2007, de 10 Dezembro. 

Publicada esta portaria, no D.R. n.º 237, 1.ª Série, que veio revogar, 

melhorando, uma outra que esteve até então em vigor. Ora, 



CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 
TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 
 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  2 

Se quiser comprar um “alcoolímetro” não vá a uma “loja dos 

Chineses”. Estes aparelhos, para serem fiáveis e merecerem crédito as suas medições em 

Tribunal, por ex., devem cumprir certos requisitos técnicos e metrológicos, sendo que o 

controle metrológico, em Portugal, é feito pelo Instituto Português de Qualidade, IP, o qual, 

desde logo procede á aprovação do modelo; e, depois, faz a “Primeira verificação”; a 

“verificação periódica”; e, a “Verificação extraordinária”. Ou delega em quem tem capacidade 

para o fazer. 

A primeira verificação é efectuada antes da colocação do instrumento 

no mercado; a verificação periódica é anual, salvo indicação em contrário no despacho de 

aprovação do modelo; e, a verificação extraordinária compreende os mesmos ensaios da 

verificação periódica e tem a mesma validade. Ora,  

Os alcoolímetros devem apresentar, de forma bem visível o símbolo 

de aprovação do modelo; a marca; o modelo; número de série; nome de fabricante ou 

importador; gama de medição; condições estipuladas de funcionamento. Portanto, 

Se comprar um alcoolímetro, para a sua Empresa, faça-o num agente 

credenciado, e veja se o aparelho trás todas as indicações apresentadas no parágrafo 

anterior, desde logo, o símbolo de aprovação do modelo. Aliás, 

Se for mandado parar na estrada, pode exigir que o Agente de 

autoridade lhe mostre no alcoolímetro aqueles elementos. 

Portanto, não se esqueça, depois, de proceder à “verificação 

periódica”, -- anual ou não, conforme constar das instruções. Quem vender o alcoolímetro 

deve prestar essa assistência posterior, ou pelo menos informar como se faz; onde fazer. Se 

não der assistência após venda, vá a outro. 

Pode representar despesas e trabalhos, mas não se esqueça de que 

terá um lado positivo: impede o trabalho sobre o efeito do álcool, logo, aumenta a 

produtividade dos trabalhadores; diminui o risco de acidente, -- 0,8gr/l o risco de acidente 

aumenta 4 vezes; 1,5gr/l, o risco de acidente aumenta 20 vezes. Individuo com mais de 0,2% 

não deve estar a trabalhar com uma máquina perigosa. 

Não esqueça que, se o trabalhador estiver alcoolizado e sofrer um 

acidente, a Empresa não tem de o indemnizar; mas, se estiver alcoolizado e a Empresa 

conhecendo o estado do sinistrado, consentir que este trabalhe, então já terá de o 

indemnizar, no caso de acidente. Custa dizer isto, mas resulta da al. c), do n.º 1, do art.º 14, 

da Lei n.º 98/2009, 4 Setembro. 

 


