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RECOMENDAÇÕES FINAIS 
 
Antecedentes: 
 
Esta conferência de consulta foi organizada no quadro da campanha de prevenção destinada à 
juventude que teve lugar nos meios de comunicação da UE e teve como objectivo adoptar 
recomendações que orientem a Comissão Europeia na definição de critérios para o 
desenvolvimento das campanhas futuras.  
 
212 peritos em saúde pública e em meios de comunicação de 32 países chegaram a acordo 
quanto às seguintes recomendações:  
 
Conclusões: 
 
As campanhas de prevenção destinadas à juventude têm forçosamente de estar integradas 
numa política abrangente de luta antitabaco, não devendo ser conduzidas separadamente. As 
campanhas nos meios de comunicação desempenham um papel-chave na transmissão de 
conhecimentos e na mudança de atitudes e de comportamentos em prol de uma sociedade 
livre de tabaco. 
 
As campanhas pan-europeias de prevenção do tabagismo destinadas à juventude devem 
promover a visibilidade da luta antitabaco e contribuir para alterar a norma social: fumar deve 
deixar de ser visto como um acto “normal” e passar a ser considerado “anormal” na União 
Europeia. 
 
A fim de maximizar os benefícios para todas as partes envolvidas, as campanhas europeias 
devem definir um quadro estratégico e ser adaptadas a nível nacional/regional, de acordo com 
as necessidades culturais e sociais locais. Há que pensar globalmente mas agir localmente. 
 
Para atingir estes objectivos ambiciosos, haverá que dispor de recursos importantes, de um 
empenho a longo prazo e da participação de grupos de peritos e de partes interessadas, com 
excepção da indústria tabaqueira. 
 
Para chegar aos jovens, haverá que realizar campanhas que visem tanto os adultos como os 
próprios jovens. Estes terão de ser tratados como adultos, mas utilizando os meios de 
comunicação da sua geração.  
 
Teremos de investir na investigação em saúde pública e na investigação social e de marketing, 
a qual terá de ser integrada em campanhas desde o início e ser tão extensamente definida 
quanto possível. As palavras-chave desta investigação são "integração", "independência" e 
"divulgação". 
 
Recomendações: 
 
1. Nível nacional/comunitário  



Embora todas as campanhas de prevenção destinadas à juventude aspirem a reduzir o 
tabagismo, aumentar as taxas de desistência e impedir os adolescentes de começarem a fumar, 
há uma diferença entre campanhas nacionais e campanhas europeias. 
Há que maximizar a eficiência e criar sinergias entre o nível nacional e o nível europeu. As 
campanhas europeias devem abordar áreas de competência europeia: 
 

• Promover a legislação existente e futura, europeia e internacional (OMS –
Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para a Luta Antitabaco)  

• Desacreditar e desmascarar a indústria tabaqueira 
• Utilizar os meios de comunicação pan-europeus  
• Estabelecer mecanismos para a melhoria e a divulgação das melhores práticas  
• Melhorar o perfil internacional da luta antitabaco  

 
2. Objectivos  

• Desenvolver uma estratégia a longo prazo para a prevenção do tabagismo na juventude 
durante 5–10 anos, visando levar o público, as partes interessadas e os decisores 
políticos a apoiar legislação antitabaco 

 
• Contrariar as mensagens emanadas da indústria tabaqueira. Reduzir a influência desta 

indústria para possibilitar a fiscalização da legislação no futuro  
 

• Criar parcerias multidisciplinares entre os sectores governamental, não governamental 
e comercial interessados em promover estilos de vida saudáveis, com base em critérios 
éticos 

 
• Promover uma cultura livre de tabagismo  

 
• Divulgar os resultados da investigação e as melhores práticas  
 

3. Alvos  
Os objectivos de longo prazo implicam sensibilizar os jovens – são eles os decisores de 
amanhã  

• Tentar chegar aos jovens (tratados como adultos, mas segmentados, por exemplo, 
por idade, sexo, situação socioeconómica e situação em termos de tabagismo), bem 
como aos adultos, às instituições e às empresas  
a) Abordar os alvos a nível global, tribal e individual  
b) Tomar em consideração o ambiente e a cultura próprios da juventude  

• Visar (indirectamente) a indústria tabaqueira 
 

4. Mensagens  
Qualquer que seja a mensagem utilizada, há que ter o alvo sempre presente 
 

• Desmascarar as tácticas de marketing e engenharia de produto da indústria tabaqueira, 
para equipar os jovens com a capacidade de reagir a estas estratégias e práticas 
manipuladoras 

 
• Prejudicar a imagem pública da indústria tabaqueira 

 



• Informar sobre as consequências do tabaco na saúde: consequências que aparecem 
desde cedo na vida, tabagismo activo e passivo e dependência 

 
• Informar sobre as consequências sociais, económicas e ambientais da utilização de 

tabaco  
 

Formato 
• Comunicar os factos – deixar os destinatários tirar as suas próprias conclusões  
• Testemunhos - utilizar pessoas reais com histórias verdadeiras  
• Criar a norma social para uma sociedade livre de tabaco  
• Testar a eficácia dos apoios institucionais  

 
Tom  
 
• Criar mensagens facilmente aceites pelos jovens e que contribuam para lhes 

permitir tomar decisões por si próprios 
• Não moralizar nem pregar 
• Mensagens empenhadas, claras e emocionais  
• Comunicar os factos – deixar os destinatários tirar as suas próprias conclusões 

 
 
5. Meios de comunicação mais eficazes: 
É essencial utilizar uma mistura rentável de meios de comunicação tradicionais e novos. A 
escolha dos meios depende dos recursos disponíveis. As campanhas nos meios de 
comunicação são essenciais para a promoção de um ambiente livre de tabaco. Explorar a 
eficácia dos novos meios de comunicação antes de os utilizar.  

• Meios de comunicação social tradicionais (ideais para sensibilizar) 
• Novos meios de comunicação social (por exemplo, meios de comunicação 

electrónicos, acções de rua, eventos - comunicação “boca a boca” (ideais para 
gerar mudanças)  

 
 
6. Investigação e avaliação  
A avaliação deve ter em conta as causas determinantes, os indicadores e o impacto. Este deve 
ser medido pelos conhecimentos relevante demonstrados pelos destinatários, pelas atitudes 
pertinentes e pelo comportamento pretendido e real. 
 
A investigação deve ser conduzida por organismos independentes, sem quaisquer restrições à 
publicação. Os resultados da investigação devem ser largamente divulgados e compartilhados. 

 
• É necessária uma investigação dos aspectos sanitários, sociais, psicológicos e de 

marketing em toda a UE  
• Há que desenvolver normas europeias de avaliação para permitir a comparação 

transfronteiras 
• Os estudos de avaliação devem ser conduzidos antes da definição dos objectivos 

estratégicos 
• A investigação deve ser integrada desde o início no desenvolvimento da campanha 
• É necessária uma investigação etnográfica para explorar e compreender a cultura 

da juventude 



• As mensagens devem ser experimentadas e verificadas no seu contexto e língua 
nacionais antes e durante toda a campanha. 

• Há que medir a eficácia do programa em relação aos objectivos numa base anual  
• Há que fiscalizar as actividades da indústria tabaqueira  
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