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Regulamento Interno 

Prevenção & Controlo 

de 

Substâncias Psicoativas 

 

1. Objetivo 

 

a) O presente documento tem por objetivo definir e regular o programa 

adotado para o Controlo & Prevenção do uso indevido de substâncias 

psicoativas na empresa. 

 

b) O programa foi desenhado e adotado ao abrigo do Artº 99 do Código do 

Trabalho e assenta nas recomendações da ACT - Autoridade para as 

Condições de Trabalho -  nesta matéria. 

 

2. Fundamentos / opções 

 

a) Preside à sua implementação, por parte da empresa, o seu compromisso 

social visando a vigilância permanente da saúde dos seus colaboradores e 

outros indivíduos que para si trabalhem em regime de subcontratação - 

tornado extensivo a visitantes, clientes ou fornecedores - para garantir:  

 

 a sua segurança individual e coletiva e ainda das atividades da empresa 

e sua normal continuidade; 

 

 assegurar a disciplina e autoridade das cadeias de comando definidas, 

para o bom desenvolvimento de todos os trabalhos, não excluindo 

mesmo a boa condução de máquinas ou viaturas da empresa quando 

circulando em vias públicas e conduzidas por colaboradores diretos ou 

terceiros ao serviço da empresa. 

 

b) É assumido que os comportamentos aditivos no uso de substâncias 

psicoativas têm forte impacto em termos de saúde, segurança 

individual/coletiva e produtividade dos trabalhadores e que a sua 

prevenção, introduz multiplicadores muito poderosos em termos 

económicos com elevado retorno, com razões de 1:2. 

 

c) Comportamentos aditivos que envolvam substâncias psicoativas são, por 

definição, um problema  de saúde pública, mas enquanto considerada a sua 

despistagem e controlo em contexto laboral, o seu potencial consumo deve 
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também ser entendido como uma questão de segurança pessoal e coletiva, 

pelo que deve ser tido o cuidado de se elegerem métodos, técnicas e 

práticas que não invadam a esfera privada, na essência orientados a 

janelas temporais muito estreitas e que não excedam as últimas 12 (doze) 

horas, pois o que importa determinar através destes procedimentos é se o 

sujeito está ou não sob o seu efeito momentâneo. 

 

d) Considera-se ser um direito de qualquer colaborador sujeito a teste, em 

presença de resultados positivos, seja de álcool e/ou drogas, não 

concordando com os resultados adquiridos, pedir que seja feita uma 

contraprova, por processo diferente. 

 

e) A contraprova - biológica- basear-se-á sempre na análise de uma amostra 

de sangue que após recolhida será enviada para laboratório externo 

devidamente acreditado. 

 

f) Acarretando este processo custos extra, a empresa suportará os custos daí 

emergentes se os resultados forem negativos, mas o testando suportará 

todos os custos associados, se o(s) resultado(s) forem positivos. 

 

g) A imputação aos sujeitos testados os eventuais custos decorrentes das 

contraprovas biológicas de confirmação realizadas a seu pedido por 

laboratórios externos, por não se conformarem com os resultados internos 

obtidos, sempre que resultem em valores comprovadamente positivos, 

tem como propósito impedirem-se estados de negação de evidência a título 

gracioso por aqueles, os quais tornariam inexequível o regulamento e os 

objetivos que persegue.  

 

h) No espaço de tempo que decorre entre o momento em que a amostra é 

recolhida e os resultados são confirmados pelo laboratório, o testando ficará 

sob observação permanente, aplicando-se o previsto no parágrafo 10, 

alínea C. 

 

i) Os serviços de RH e Medicina Ocupacional tratarão todos os reportes, 

organizando cadastros individuais para acompanhamento de todos os 

incidentes positivos. 

 

3. Obrigações da entidade empregadora 

Considera-se que: 

a) É obrigação do empregador assegurar as condições de segurança, higiene 

e saúde no trabalho, aplicando as medidas necessárias à prevenção de 
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quaisquer acidentes e ainda à vigilância da saúde de todos os seus 

colaboradores. 

 

b) De tal facto, emerge a obrigação de se implementar um programa 

consistente, sério e profissional e para realização de testes para o controlo 

e despiste dos níveis de alcoolemia e o consumo de drogas de abuso. 

 

4. Meios a usar 

 

a) Para sua implementação a empresa propõe-se usar para efeitos de 

despistagem os meios e métodos de diagnóstico mais adequados e fiáveis 

existentes no mercado, tendo em conta o estado da arte, para conferir a 

todo o programa a consistência e coerência necessárias, tendo em conta o 

sensibilidade para a matéria que se entende desde logo ser do foro médico, 

pese embora o facto de no terreno ser aplicado nalguma extensão por 

outros agentes atuando sob as suas instruções, mas a si reportando em 

exclusivo. 

4.1. Está prevista o controlo e despistagem de: 

 Alcoolemia 

 Drogas de abuso 

 

a) Que da mesma forma se consideram como sendo substâncias psicoativas, 

capazes de interferirem e alterarem os comportamentos dos sujeitos, 

atuando o álcool como um depressor e as drogas de abuso como 

estimulantes com efeitos alucinogénios e hedónicos. 

 

b) O programa implementado pela empresa cobre ambos os campos, pois são 

parte do mesmo problema e muitas vezes os comportamentos desajustados 

dos sujeitos são mascarados pela ausência no organismo de um 

determinado grupo de substâncias quando se faz o diagnóstico rápido, mas 

revelando a presença de outras. 

 

c) Pretende-se com a implementação do programa aqui referido exercer um 

efeito pedagógico, mas também dissuasor de comportamentos aditivos, 

procedendo ao rastreio pontual e aleatório, documentando todos os testes 

com resultados positivos de forma correta, numa ótica de "custódia", para 

fazer intervir os técnicos de saúde. 

4.2. Métodos & procedimentos 

a) As tecnologias disponíveis à data para despistagem das drogas cobertas 

por este regulamento, baseiam-se na análise das seguintes matrizes 

biológicas recolhidas nos dadores : 
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 Ar respiratório exalado - álcool 

 Saliva - drogas de abuso 

 Sangue - álcool + drogas de abuso 

 Urina - álcool + drogas de abuso 

 Análise Cutânea - álcool (fase experimental) 

4.2.1. Alcoolemia 

a) Para despistagem da alcoolemia foi eleita a análise do ar exalado, por ser o 

método menos invasivo, mais fácil e mais económico e por oferecer 

completa e total correspondência nos resultados, com os outros métodos 

possíveis e acima referidos. 

 

b) O pressuposto para tornar possível a análise do ar exalado implica que o 

sujeito submetido ao teste tenha total capacidade respiratória, para fornecer 

o caudal de ar à pressão necessária ao teste. 

 

c) Sempre que tal não aconteça, por razões que se prendam com o fato do 

sujeito ser portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) ou 

outra patologia aguda, o teste deve ser feito recorrendo à colheita de 

sangue ou, em alternativa, desde que a colheita seja feita em local 

controlado sem acesso a água ou, se esta existir, em locais onde a água 

seja tingida para se impedir a diluição/adulteração das amostras recolhidas, 

a amostra biológica poderá ser a urina, para posterior análise laboratorial 

por entidade acreditada. 

 

d) Numa perspetiva pedagógica e responsável, foi desenhado um programa 

que prevê o uso de várias tecnologias para controlo e despistagem, a seguir 

descritas. 

4.2.3. Método Preventivo de autoteste 

 Prevê a empresa instalar nos seus refeitórios ou outros pontos 

estratégicos dos seus redutos, como por exemplo refeitórios ou portarias, 

sistemas destinados ao autoteste voluntário de todas as pessoas que 

circulem no interior dos redutos, para que possam avaliar o seu próprio 

nível de alcoolemia, de forma a não ofenderem o presente regulamento. 

4.2.4. Método preventivo automático e permanente. 

a) Sempre que se justifique, a empresa reserva-se o direito de mandar instalar 

em máquinas ou viaturas de sua propriedade, sistemas automáticos para 

controlo dos níveis de alcoolemia os quais implicam que, antes do motor ser 

posto em marcha, o condutor deve submeter uma amostra de ar exalado, a 

qual depois de analisada pelo instrumento impedirá que o motor da 
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máquina ou viatura seja iniciado caso o nível de Álcool detetado esteja 

acima do limite definido no equipamento. 

 

b) Este tipo de sistemas pode ser parametrizado para que o condutor seja 

obrigado em períodos regulares a submeter uma amostra de ar. Todavia 

todas as leituras ficarão registadas numa caixa preta, bem assim como as 

eventuais recusas de submissão das amostras de ar e as tentativas de 

violação do sistema, histórico que pode ser extraído no formato de folha de 

cálculo e exportado para um PC para análise dos comportamentos. 

 

c) A empresa reserva-se também o direito de impor, sempre que o reconheça 

útil, o uso deste tipo de sistemas nas viaturas das empresas que para si 

trabalhem no transporte de combustíveis por exemplo, ou em viaturas de 

subempreiteiros que devam circular no interior dos seus redutos, por forma 

a mitigar eventuais acidentes. 

4.2.4. Despiste de alcoolemia. 

a) É feito através da análise do ar exalado recorrendo para o efeito a 

alcoolímetros qualitativos- instrumentos de sopro - que usem células de 

medição com tecnologia eletroquímica especificas para medição de etanol, 

preferencialmente com visores semafóricos pré-programados para ativação 

de três cores Verde (Passa), Laranja (Alerta) e Vermelho (Não passa), para 

além de indicarem de forma explicita os valores adquiridos e medidos. 

 

b) Este tipo de alcoolímetros, portáteis, serão usados para despistagem da 

TAS - Taxa de Álcool no Sangue, com correspondência direta à `TAE - 

Taxa de Álcool no ar Exalado, desde que o seu software comporte um fator 

de correção de 2.300, conforme definido pelo Instituto de Medicina Legal 

para o caso Português. 

 

c) Preferencialmente, serão usados instrumentos com memória e com porta 

de comunicações para transmissão de dados para um PC, dispondo de 

aplicação informática dedicada para tratamento dos dados e sua exportação 

em formato Excel, para simplificar o processo de recolha de dados e 

organização de cadastro e o processamento em BackOffice. 

 

d) Se os instrumentos não dispuserem destas facilidades os resultados 

positivos devem ser recolhidos para papel para posterior tratamento interno, 

referindo sempre a data e hora, número série do instrumento nome do 

técnico que procedeu à análise, nome do testando e BI ou outro documento 

de identificação e ainda os valores medidos. 
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e) Poderão ainda os instrumentos, se tal for entendido relevante, disporem ou 

não de impressora portátil que permita imprimir localmente talonários com 

os dados adquiridos nas medições, reportados à data e hora, os quais 

devem ser assinados por ambas as partes envolvidas no diagnóstico, com o 

intuito de serem usados como evidência. 

 

f) Serão calibrados para uma altura barométrica equivalente à quota do mar, 

salvo se tiverem que ser usados a quotas barométricas diferentes. 

 

g) Os testes no terreno serão feitos por técnicos da HST, devidamente 

acreditados, diretamente nos postos de trabalho ou noutro local onde tal se 

imponha, com o recato necessário, sendo os resultados obtidos sigilosos. 

 

h) Em sua substituição e quando o(s) técnico(s) com a acreditação referida no 

parágrafo anterior não estejam disponíveis, por exemplo em regime de 

turnos ou em dias de descanso obrigatório, tal exercício será feito pelo(s) 

Chefe(s) de Turno indigitado(s) ou outros equiparados, mantendo-se o sigilo 

e recato dos testes, cujos resultados serão da mesma forma encaminhados 

para a Medicina no Trabalho. 

 

i) Admite-se desde logo que a despistagem é um processo presuntivo e 

apenas qualitativo, pelo que os resultados positivos obtidos devem ser 

sujeitos a confirmação recorrendo a alcoolímetros com outro tipo de 

tecnologia - sensores de infravermelhos. 

 

j) Muito embora o seu caráter presuntivo, o método adotado permite a 

quantificação - sujeita a confirmação - e como tal estabelecer o patamar 

máximo admitido pela entidade empregadora, sendo que: 

 

 será considerado como resultado positivo uma taxa >0,3 g/litro de álcool 

no sangue, na prática correspondendo à ingestão de uma única bebida 

em dose normal, independentemente do teor alcoólico desta, pois 

entende-se que o volume da dose está diretamente associado ao seu 

grau alcoólico 

 

k) Admite-se a possibilidade de alguns falsos positivos. 

 

l) Estes podem mesmo decorrer de medicações alcoólicas em sujeitos que 

estejam sob medicação por prescrição médica, sendo que neste caso 

devem dar conhecimento desta condição, fazendo dela evidência. 

 

m) Nestes casos, devem os sujeitos observarem com todo o rigor, as restrições 

ou limitações que o uso de tais medicações lhes imponha. 
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n) Cabe ao Serviço HST, ouvida a Medicina Ocupacional, definir o regime em 

que será feita a despistagem de alcoolemia, frequência e locais. 

4.2.5. Testes confirmação alcoolemia 

a) Para confirmação evidencial, os Postos Médicos disporão de alcoolímetros 

quantitativos, que se destinam a submeter todos os sujeitos cujos 

resultados sejam positivos a novo teste para confirmação dos dados 

adquiridos. 

 

b) Neste caso, em ambiente controlado, serão feitos novos testes, destinados 

a confirmarem os resultados obtidos na despistagem.  

 

c) Este tipo de testes deve ser realizado no espaço de tempo mais curto de 

tempo possível após o diagnóstico de despistagem, não excedendo 15 

minutos de intervalo, para se garantir que o teste é feito no mesmo ciclo 

biológico do álcool, definindo-se que existem 3 ciclos: (1) Ingestão, (2) 

Absorção e (3) Eliminação. 

 

d) Estes alcoolímetros dispõem de facilidades para impressão dos resultados 

obtidos na forma de talonários, reportados à data e hora, com impressão do 

número de série do instrumento e data da sua calibração, para instruir os 

processos a enviar para o Departamento Médico e Departamento de 

Recursos Humanos, para procedimento adequado, visando sempre o 

tratamento desta dependência, caso se esteja perante este cenário. 

4.2.6. Calibração 

a) Toda a instrumentação usada para o autocontrolo, controlo preventivo em 

viaturas ou máquinas, despistagem e confirmação, fica sujeita a calibração 

regular para se poder garantir a exatidão dos resultados.  

 

b) Os alcoolímetros de confirmação - quantitativos - serão calibrados e selados 

pelo IPQ - Instituto Português para a Qualidade, todos os anos civis. 

 

c) Os restantes equipamentos serão calibrados todos os seis meses, por 

empresa que disponha da necessária acreditação metrológica, especifica 

para este tido de equipamentos, para anular os desvios que ocorrem nas 

medições, estimadas para os sensores eletroquímicos em 0,6%/mês, para 

além dos graus de incerteza nas calibrações. 

 

5. Drogas de Abuso - Psicotrópicos 

 

a) Para despistagem de drogas de abuso foi eleita a análise na matriz saliva 

por ser um método simples, pouco invasivo que não requer nenhuma 
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logística especial, fácil, mais económico e por oferecer total 

correspondência nos resultados, com os outros métodos possíveis. 

 

b) O Dador da amostra, tem apenas que fornecer esta, saturando uma 

zaragatoa após esfregar vivamente a mesma no interior da boca. 

 

c) O pressuposto para a análise implica que o sujeito submetido ao teste não 

sofra de nenhuma patologia que o impeça de fornecer a amostra biológica 

no volume necessário à análise. 

 

d) Sempre que tal aconteça, o teste deve ser feito recorrendo à colheita de 

sangue ou, em alternativa, desde que a colheita seja feita em local 

controlado sem acesso a água ou, se esta existir, em locais onde a água 

seja tingida para se impedir a diluição/adulteração das amostras recolhidas, 

a amostra biológica pode ser a urina. 

 

e) O(s) teste(s) é(são) feito(s) para um conjunto de até seis grupos de drogas  

em simultâneo através de um instrumento portátil, na sua essência um 

cromatógrafo, que usa para o efeito a amostra recolhida. 

 

f) O(s) teste(s) é (são) feito(s) em ambiente controlado, sempre 

preferencialmente no Posto Médico devido ao protocolo que é necessário 

observar.  

 

g) Tratando-se de instrumento portátil, os testes podem ser feitos no Posto de 

Trabalho, obedecendo ao necessário recato e conduzidos por um 

enfermeiro ou por um técnico de HST devidamente industriado para o seu 

uso. 

 

6. Realização dos testes de despistagem 

O(s) teste(s) será (ão) realizado(s) nas seguintes condições: 

a) Aleatoriamente, sem aviso prévio, por sorteio para o universo de 

colaboradores da empresa, pelos serviços de enfermagem ou técnico de 

HST mandatado para o efeito, devendo ser garantido que cada colaborador 

será despistado pelo menos uma vez/ano, podendo aproveitar-se as rotinas 

de inspeção médica anual para o efeito. 

Neste âmbito a Medicina Ocupacional definirá o que é mais conveniente, 

definindo também o protocolo que será adotado. 

b) Pontualmente, sempre que um sujeito evidencie comportamentos 

estranhos ou que, no caso do álcool, o seu hálito, o único sintoma não 

comum a outras patologias, indicie a sua possível etilização. 
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c) Pontualmente, sempre que um sujeito com comportamentos estranhos, 

depois de submetido à despistagem da alcoolemia, tenha resultados 

comprovadamente negativos e tal faça suspeitar do possível consumo de 

drogas de abuso. 

 

d) Sempre que ocorra um acidente de trabalho grave. 

 

7. Confirmação de testes positivos 

 

a) Uma vez mais admite-se desde logo que a despistagem é um processo 

presuntivo e apenas qualitativo, pelo que os resultados positivos obtidos 

devem ser sujeitos a confirmação recorrendo, no caso das drogas de 

abuso, a ensaios baseados na cromatografia gasosa/liquida muitas vezes 

associada a espetrometria de massa, realizada por laboratórios externos 

devidamente capacitados e acreditados para este tipo de ensaios. 

 

b) O(s) instrumento(s) usado para o(s) teste(s) dispõe(m) de facilidades para 

impressão dos resultados obtidos, de forma cumprir todos os passos 

inerentes ao processo de custódia. 

7.1. Calibração 

 O(s) instrumento(s) usado(s) para o despiste de drogas de abuso 

será(ão) calibrado(s) todos os anos or empresa devidamente acreditada, 

que emitirá evidência adequada. 

 

8. Conceitos 

8.1. Despistagem 

a) A realização dos testes obedece a uma Cadeia de Custódia que significa 

um conjunto de passos (documentados e assinados etapa a etapa) que 

devem ser dados desde a recolha das amostras biológicas até á analise e 

tratamento de resultados pelo médico do trabalho. 

 

b) A despistagem entende-se como presuntiva e qualitativa, sendo que  os 

resultados positivos obtidos devem ser sujeitos a confirmação, no caso da 

alcoolemia por recurso a alcoolímetros evidenciais - quantitativos  - e das 

drogas de abuso como referido no parágrafo 7, alínea a). 

8.2. Definições                                                     

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

a) Álcool: toda a bebida que, por fermentação, destilação ou adição, contenha 

um grau alcoólico. 
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É considerada uma droga psicoativa, socialmente aceite, mas que ingerida 

acima de determinada quantidade provoca danos mentais e físicos; 

 

b) Drogas de abuso:  Substâncias químicas que, quando administradas sem 

qualquer indicação terapêutica ou médica, com o único objetivo de se obter 

um efeito psicoativo recreativo e hedónico, provocam dependência física e 

psíquica; 

 

c) Neste grupo incluem-se todas as drogas ilícitas como Canabinóides, 

cocaína e seus metabolitos, anfetaminas bem como os seus derivados e 

opiáceos; 

 

d) Colaborador: pessoa singular que, mediante retribuição, se obriga a 

prestar a sua atividade ou serviço a uma entidade; 

 

e) Tempo de trabalho: qualquer período durante o qual o colaborador está a 

desempenhar a atividade ou permanece adstrito à realização da sua 

prestação, que inclui as interrupções e os intervalos; 

 

f) Local de trabalho: Todo o lugar em que o colaborador se encontra ou de 

onde ou para onde se deva dirigir em virtude do seu trabalho, incluindo, 

refeitórios, bares, cafetarias e outros locais similares e que esteja, direta ou 

indiretamente, sujeitos ao controlo do empregador; 

 

g) Prevenção: ação que visa evitar ou diminuir os riscos profissionais através 

de um conjunto de medidas que devam ser tomadas no licenciamento e em 

todas as fases de atividade da empresa, do estabelecimento ou do serviço; 

 

h) Janela temporal: período de tempo máximo sobre o qual os resultados 

obtidos devem incidir, intervalo que interessa em termos de análise de 

acordo com o objetivo, ou seja detetar substâncias psicoativas nos sujeitos 

sob despiste. 

                                                         

9. Deveres dos trabalhadores 

 

Constituem deveres dos trabalhadores e dos seus representantes para a 

segurança, higiene e saúde no trabalho: 

 

a) Respeitar as leis, os regulamentos e as instruções relativas ao álcool e 

drogas de abuso no local de trabalho; 

 

b) Colaborarem com os responsáveis pela prevenção dos acidentes 

associados ao consumo de substâncias psicoativas, 
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c) Alertar  a(s) chefia(s) direta(s)s ou responsável (eis) para as situações que 

no local de trabalho possam induzir os trabalhadores ao consumo do álcool 

e drogas e propor medidas de correção; 

 

d) Colaborarem na definição, execução e avaliação das politicas, dos 

programas e medidas relativas ao consumo do álcool e drogas de abuso; 

 

e) Apoiarem e orientarem as pessoas com problemas aditivos relacionados 

com o álcool e drogas na obtenção de tratamento e reabilitação adequados, 

promovendo o seu reencaminhamento para as respetivas Redes de 

Referenciação; 

 

f) Respeitar a privacidade das pessoas no que respeita a consumo do álcool e 

drogas, passado ou presente, sem prejuízo do disposto na lei. 

 

10.  Consequências 

 

a) O resultado positivo nos testes supramencionados implica a suspensão 

imediata do trabalhador das suas funções, pelo período mínimo de 24 (vinte 

e quatro) horas. 

 

b) Findo este período suspensório, se tal for entendido consentâneo, poderá 

retomar as suas funções, mas será daí em diante previamente sujeito ao 

todos os testes acima referidos, antes do início das suas atividades, para se 

garantir a sua aptidão, salvo se o parecer da Medicina Ocupacional for 

contrário. 

 

c) Os resultados positivos, como acima previstos implicam a imediata 

comunicação, por escrito, ao Superior Hierárquico do trabalhador, para sua 

conhecimento da não aptidão do trabalhador, a qual tomará as medidas  

necessárias e que entender convenientes. 

 

d) A suspensão do trabalhador pelas razões acima referidas será considerada 

como falta injustificada. 

11. Infrações disciplinares 

Consideram-se infrações disciplinares: 

 

a) A recusa de sujeição aos testes previstos neste Regulamento, situação em 

que o sujeito se assume automaticamente como culpado. 

 

b) A existência de resultados positivos nos testes toxicológicos para despiste 

de Álcool e Drogas de Abuso. 
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c)  Os factos referidos nos números anteriores, bem como quaisquer outros 

suscetíveis de responsabilidade disciplinar, serão comunicados aos 

superiores hierárquicos, para efeitos de decisão quanto à instauração de 

processo disciplinar. 

 

d) A obtenção de resultados positivos como previstos neste Regulamento é 

considerada infração grave nos casos em que o trabalhador exerça a 

atividade de condutor de máquinas, camiões, manobrador de máquinas   ou 

exerça qualquer atividade de risco elevado, como por exemplo trabalhos em 

altura ou entrada em espaços confinados ou áreas potencialmente 

explosivas. 

 

e) A entidade empregadora, por dever de diligência, fica obrigada a participar 

criminalmente do trabalhador às entidades competentes sempre que este 

conduza um veículo com uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 g/l ou sob a  

influência de drogas. 

12. Sanções disciplinares 

 No exercício do poder disciplinar, o empregador pode aplicar as seguintes 

sanções: 

a) Repreensão; 

b) Repreensão registada; 

c) Sanção pecuniária; 

d) Perda de dias de férias; 

e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e de antiguidade; 

f) Despedimento sem indemnização ou compensação; 

g) No caso de subempreiteiros, a empresa reserva-se o direito de suspender e 

interditar com caráter permanente o acesso de qualquer sujeito que viole o 

aqui estabelecido 

13. Entrada em vigor 

Depois de ouvidas as seguintes entidades: 

 Serviço de Medicina Ocupacional 

 Serviços de Segurança 

 Comissão Trabalhadores 

este Regulamento considera-se aprovado e entra em vigor, com caráter 

obrigatório em ---/---/--- 

 

A administração                                     


