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A Confederação Portuguesa de Prevenção de Tabagismo (COPPT) 
é uma Confederação que reúne dezasseis Associações nacionais 
não governamentais, médicas e não médicas, das áreas da saúde, 
da educação, do ambiente e outras que se dedicam directa ou 
indirectamente à prevenção e controlo do tabagismo em Portugal. 
 
A COPPT aplaude o esforço e o trabalho que a Comunidade 
Europeia (CE) tem realizado em prol de uma Europa dos Cidadãos 
cada vez mais “livre de tabaco” e do “fumo ambiental”. 
 
Quer o “Livro Verde” quer o “Eurobarometro” recentemente 
divulgados são documentos que dão um sério contributo à luta anti-
tabaco a nível nacional e europeu. 
 
Sobre as questões colocadas no final do “Livro Verde” temos o 
seguinte entendimento: 
 

Questão 1  
 
Não temos dúvida em recomendar a proibição total de fumar em 
todos os recintos públicos e locais de trabalho. Não só as 
evidências científicas são claras, como os exemplos e resultados 
dos Países que optaram por esta solução reforçam a justeza 
desta proposta. 
Nesta área e sobre este assunto, Portugal não tem nada de 
diferente ou de específico que possa justificar outra opção. 

 
Questão 2  



Só a opção descrita no ponto 5. – “Legislação de carácter 
vinculativo” interessa a Portugal e à Europa. 
Esta solução tem a vantagem de esbater as diferenças entre 
Estados membros. Acresce, que os critérios técnicos seriam 
semelhantes e as forças nacionais anti-tabaco teriam menor 
capacidade de influência. 

 
Questão 3 
 
Tendo por base o status quo português e como condicionantes 
de êxito das políticas anti-tabaco sugerimos: 
a) continuação e aprofundamento da avaliação dos diferentes 
programas de controlo do tabagismo e seus intervenientes a 
nível nacional e europeu;  
b) continuação e aprofundamento de campanhas de 
sensibilização das populações. A Campanha “Help” tem tido um 
impacto mínimo em Portugal. É necessário mais e melhor,  
c) apoio ás ONGs de prevenção do tabagismo nos diferentes 
países e aos programas locais de boas praticas. 
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