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O consumo de álcool e outras drogas pela 
população laboral
2001-2021 vinte anos de pesquisa sobre o con-
sumo de substâncias psicoativas em Portugal
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Procuramos contribuir para melhor esclarecer os termosProcuramos contribuir para melhor esclarecer os termos
de uma velha controvérsia em torno das responsabilidadesde uma velha controvérsia em torno das responsabilidades
do consumo de álcool e de outras drogas em conjunçãodo consumo de álcool e de outras drogas em conjunção
com os contextos de trabalho: serão o stress ou acom os contextos de trabalho: serão o stress ou a
precariedade associados a determinadas condições deprecariedade associados a determinadas condições de
trabalho que motivam os consumos, ou as empresas etrabalho que motivam os consumos, ou as empresas e
os meios laborais são apenas vítimas dos estilos de vidaos meios laborais são apenas vítimas dos estilos de vida
dos seus trabalhadores? Com base nos resultados dosdos seus trabalhadores? Com base nos resultados dos
Inquéritos Nacionais à População Geral sobre o ConsumoInquéritos Nacionais à População Geral sobre o Consumo
de Substâncias Psicoativas, que realizamos desde 2001de Substâncias Psicoativas, que realizamos desde 2001
à população residente em Portugal, analisamos, sobà população residente em Portugal, analisamos, sob
diferentes ângulos, associações entre as condições e odiferentes ângulos, associações entre as condições e o
estatuto do trabalho, as características dos trabalhadoresestatuto do trabalho, as características dos trabalhadores
e os consumos. Estes resultados são enquadrados pore os consumos. Estes resultados são enquadrados por
análises da literatura científica, da legislação e de práticasanálises da literatura científica, da legislação e de práticas
significativas de empresas no domínio da prevenção e dosignificativas de empresas no domínio da prevenção e do
controlo de consumo de álcool e de outras drogas.controlo de consumo de álcool e de outras drogas.
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