
RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

CONCLUSÕES 

Edição:  MAIO/2011 

Tiragem:  100 exemplares 

Face aos resultados do questionário e, pese embora, se verifiquem algu-
mas diferenças relativamente à faixa etária e à carreira/categoria profissio-
nal dos trabalhadores inquiridos, podemos constatar que, de uma forma 
generalizada: 

 Existe um nível de conhecimento razoável sobre a problemática das 
toxicodependências; 

 Verifica-se alguma solidariedade entre os trabalhadores; 

 Existem atitudes favoráveis à compreensão do fenómeno; 

 É reconhecida a importância dada à prevenção nesta temática; 

 Existe a consciência de que é necessária uma intervenção em meio 
laboral. 

A próxima actividade do Projecto na Autarquia será a realização de 
acções de informação/sensibilização para todos os trabalhadores, cujas 
temáticas a desenvolver são: valores e crenças; promoção da saúde no 
local de trabalho; relação de ajuda mútua; encaminhamento e respostas. 
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Quanto à idade dos trabalhadores inquiri-

dos, verificamos que a grande maioria apre-

senta entre 31 a 60 anos, sendo que, o 

escalão etário: entre 41 e 50, foi o que 

obteve maior número de respostas: 73. 

O Projecto EURIDICE visa a prevenção e a promoção da saúde e segurança junto 
dos trabalhadores. 

Um dos principais objectivos é sensibilizar e informar os trabalhadores para as ques-
tões relacionadas com as toxicodependências, bem como das consequências dos 
consumos de drogas lícitas e ilícitas. 

No sentido de compreender a forma como os trabalhadores encaram as questões da 
dependência de substâncias psicoactivas, como por exemplo: o álcool, medicamen-
tos (psicofármacos) e outras drogas, foi enviado um questionário para todos os tra-
balhadores onde, num universo de 450, obtivemos 220 respostas, correspondendo a 
um total de 49% dos trabalhadores. 

PROJECTO EURIDICE 

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO INQUIRIDA 

Relativamente ao sexo da população inquirida, podemos afirmar que cerca de 59% 

correspondem a trabalhadores do sexo feminino, 40% a trabalhadores do sexo 

masculino e 1% não responderam a esta questão. 
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QUESTÃO 

 
Concordo 
Completa/ 

 
Concordo 

 
Discordo 

 
Discordo 
Completa/ 

 
Não  

responde 

A dependência de substâncias 
psicoactivas é uma doença 59% 24% 12% 4% 1% 

Qualquer pessoa poderá ter um 
problema ligado ao consumo de 
substâncias psicoactivas 

31% 41% 13% 9% 6% 

Os indivíduos com problemas 
ligados ao consumo de substân-
cias psicoactivas têm dificuldade 
em aceitar ajuda, porque temem o 
julgamento dos colegas de traba-
lho 

21% 53% 20% 3% 3% 

É necessário prevenir qualquer 
tipo de discriminação nos locais 
de trabalho 

52% 30% 6% 8% 4% 

Os indivíduos com problemas 
ligados ao consumo de substân-
cias psicoactivas não trabalham 

9% 15% 51% 20% 5% 

Os colaboradores, quando têm 
que contactar com um colega 
com problemas ligados ao consu-
mo de substâncias psicoactivas 
sentem-se pouco à vontade 

16% 42% 30% 9% 3% 

Os colaboradores com problemas 
ligados ao consumo de substân-
cias psicoactivas devem respeitar, 
como os restantes colaboradores, 
as regras sobre as quais se 
baseiam as relações dentro da 
autarquia 

43% 40% 10% 3% 4% 

Muitos colaboradores com proble-
mas ligados ao consumo de subs-
tâncias psicoactivas escondem o 
seu problema e não pedem ajuda, 
com medo de serem despedidos 

27% 49% 17% 3% 4% 

Para ajudar colaboradores com 
problemas ligados ao consumo de 
substâncias psicoactivas, são 
necessários programas de apoio 
específicos nas organizações. 

27% 52% 12% 5% 4% 

Um colaborador com problemas 
ligados ao consumo de substân-
cias psicoactivas constitui uma 
situação de perigo para si próprio 
e para os outros 

20% 42% 29% 4% 5% 
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Carreira/Categoria Profissional

Dirigente Técnico Superior
Assistente Técnico Assistente Operacional
Técnico Profissional Informático
Não Responde

No que concerne à carreira/categoria 

profissional, constatou-se que o grupo 

profissional mais representado entre os 

trabalhadores inquiridos, foi o Assistente 

Operacional (60%), seguido do Técnico 

Superior (16%) e posteriormente do 

Assistente Técnico (10%).  Os restantes 

trabalhadores inquiridos repartem-se 

quase equitativamente entre Dirigentes 

(4%), Técnico Profissional (3%) e Infor-

mático (1%). 


