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CONTEÚDOS 

• Situação de Portugal 
• Evolução dos principais indicadores 
• Exposição ao Fumo Ambiental do Tabaco (FAT) 
• Propostas 



Acção de Saúde 
Pública  

Estratégia de 
comunicação 

Acção Política 

1.  Capacitação 
2.  Ambientes favoráveis 
3.  Reorientação dos sistemas 

de saúde 
4.  Acção política / “advocacy” 



            Avaliação da Implementação de Políticas de Controlo de Tabaco 
 European Tobacco Control  Scale Joossens-2010 



            Avaliação da Implementação de Políticas de Controlo de Tabaco 
 European Tobacco Control  Scale Joossens-2013 



Evolução da prevalência de tabagismo na Europa 
O tabagismo está a aumentar consistentemente em 
Portugal 

 

 







Motivação para deixar de fumar  

   

 

            Já alguma vez tentou deixar de fumar? 



Exposição ao fumo de tabaco 
em bares e restaurantes 

Em Portugal, a exposição da população ao fumo de tabaco nos locais de restauração e diversão 
e até nos locais de trabalho é elevada e está acima da média da Europa e aumentou de 2012 
para 2014. 
 



Compliance & enforcement 

DAS: Designated Smoking Area/room 

Patterns of Adherence to and Compliance with the PT Smoke-Free Law in the Leisure-Hospitality Sector 
Reis MF et al, Plos One 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0102421 
 

 

Prevalência de espaços livres de fumo por tipo, dimensão e região 



Compliance & enforcement 

DAS: Designated smoking Area/room 

Prevalência de espaços livres de fumo por tipo, dimensão e região 

Patterns of Adherence to and Compliance with the PT Smoke-Free Law in the Leisure-Hospitality Sector 
Reis MF et al, Plos One 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0102421 
 

 



Cumprimento variável / incompleto nos locais com exepções 
TAXAS de CUMPRIMENTO 

DSA: Designated Smoking Area/room 

 
Patterns of Adherence to and Compliance with the PT Smoke-Free Law in the Leisure-Hospitality Sector 
Reis MF et al, Plos One 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0102421 
 

 



Projecto financiado nº 9077 
  

Avaliação da exposição ao fumo do tabaco ambiental  
nos locais de trabalho.  

Contributo para a monitorização da efectividade  
da nova legislação nacional 

 

Calheiros J, Precioso J, Nebot M, Lopez MJ,  
Fernández E, Pascoal, Ravara SB, Vitória P, Matias D. 

 
(em preparação para publicação) 

 
 

 



Restauração 
Avaliação pré / pós 





James L. Repace. Exposure to Secondhand 
Smoke.  
In: EXPOSURE ANALYSIS.  Wayne R. Ott, Anne 
C. Steinemann, Lance A. Wallace (Eds.) pp. 
217.  
CRC Press 2007. 

Under these conditions, the ratio of 
RSP to nicotine from SHS is 
approximately 10:1  







Estudos populacionais sobre a exposição  

ao Fumo Ambiental do Tabaco (FAT) 

•  A exposição ao FAT é elevada 

•  Significativamente mais alta em locais públicos onde 

populações vulneráveis como os jovens e doentes de 

saúde mental devem estar  protegidos por lei 

•A exposição dos jovens e crianças  é muito elevada 

•  Os trabalhadores da restauração / diversão estão muito 

expostos 

•  A exposição em casa é similar ao período antes da lei 
 

 



 
Conclusões   
 

• As excepções legais e isenções promovem o 
incumprimento, prejudicando a  implementação e 
aplicação da lei 
 

• A proibição parcial de fumar foi mal implementada, não 
protege do fumo de tabaco e promove desigualdades 
em  saúde 
 

• A lei actual é alvo de violações frequentes e é mal 
aplicada 

 
 

 

 





 
 Conclusões  
 

•  A esmagadora maioria dos portugueses, incluindo os 
fumadores, apoiam uma proibição abrangente de fumar 
em todos os locais públicos sem excepções 
 
 

• Os sucessivos governos têm vindo a falhar para 
implementar, monitorizar e fazer cumprir uma lei 100% 
livre de fumo de tabaco e assim proteger todos cidadãos 
portugueses da exposição ao fumo passivo 

 
 

 

 
 





Propostas concretas das ONGs de alterações à  

“Lei do tabaco” (1) 

 
Quatro assuntos prioritários que não estão adequados à realidade da 

Saúde portuguesa, aos princípios da Lei original, à intenção da directiva 

transposta e às evidências científicas e boas práticas. 

 

A) Proibição de fumar em recintos fechados  

(revisão da lei 37/2007 de 14/08) 
 

1º- Maior abrangência na definição dos locais onde é proibido fumar 

que não permita dúvidas ou falhas na aplicação, fortalecendo o 

conceito de  

espaços 100% livres de tabaco  

(INCLUINDO cigarros electrónicos e  

dispositivos similares). 

 



Propostas concretas das ONGs de alterações à  

“Lei do tabaco” (2) 
 

 

2º- Eliminação das inúmeras excepções 

permitindo a criação de recintos fechados onde é permitido 

fumar em diversos contextos e locais. 

 

 

3º- Eliminação de qualquer espécie de 

"moratória" - criação de espaços 100% livres de tabaco. 

 



Propostas concretas das ONGs de alterações à  

“Lei do tabaco” (3)  
 

 

 

 

B) Transposição da Directiva Europeia para a lei portuguesa 
 

 

4º- Reduzir para um ano o prazo para a implementação  

das novas normas de rotulagem com a introdução dos maços de 

tabaco com imagens no comércio. 



OBRIGADO 


