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Assunto: participação na discussão do LIVRO VERDE: Por uma Europa sem fumo: 

opções estratégicas a nível comunitário  

 

 

 

 

Considero a possibilidade de participar na discussão do LIVRO VERDE: Por uma Europa 

sem fumo: opções estratégicas a nível comunitário, uma oportunidade para salientar 

algumas perspectivas específicas ao contexto no qual habito e trabalho. Assim são tecidos os 

seguintes comentários a algumas das perguntas que se apresentam no encerramento deste 

documento: 

 

  

 

(1) No que respeita ao alcance de uma iniciativa em prol de zonas sem fumo, qual 

das duas estratégias apresentadas na secção IV seria preferível: uma proibição 

total de fumar em todos os recintos públicos e locais de trabalho fechados ou uma 

proibição com derrogações para determinadas categorias de estabelecimentos?  
 

 

O objectivo de uma proibição total é uma medida radical, mas necessária se se pretende 

uma mudança social relativamente aos prejuízos do uso do tabaco. É particularmente 

importante o facto de que uma proibição com derrogações provocará uma ambivalência 

séria nas gerações mais novas, ocasionando uma disfunção social contrária aos 

objectivos procurados com esta iniciativa. 

 

Uma proibição total igualmente enfatiza o princípio de igualdade entre todos os 

cidadãos, característica de uma sociedade solidária que pode encontrar coerência para o 

seu desenvolvimento.  

 

Deste modo consegue-se contribuir melhor para a promoção da saúde através de 

ambientes mais saudáveis.   
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(2) Qual das opções estratégicas descritas na secção V seria preferível e mais 

adequada para promover zonas sem fumo? Que tipo de intervenção da UE é 

necessária para alcançar os objectivos antitabaco? 

 

Legislação de carácter vinculativo obriga fiscalização e a aplicação de sanções no caso 

de não cumprimento. Este é um dos aspectos mais críticos da aplicação legislativa em 

certos contextos culturais nos quais são inexistentes ou dificilmente serão 

implementados os mecanismos, para que tenha lugar essa fiscalização e a aplicação de 

sanções seja realizada. Assim, e tomando como exemplo um dos países da UE, o 

carácter fiscalizador poderá vir a ser transferido para o cidadão, demitindo-se assim o 

Estado do seu papel. Esta proposta que será discutida pelo parlamento português (2-5-

2007) revela a precariedade que esta opção pode ter.   

 

Talvez mais lento, mas de resultados certamente mais abrangentes, uma mudança social 

baseada no desenvolvimento socio-económico (pois é sabido que os estratos socio-

económicos mais baixos são os que mais consomem tabaco) e na educação (não só das 

novas gerações mas do público em geral) possibilitaria no lugar de uma mudança “por 

decreto” uma assimilação cultural profunda. Deste modo a problemática extravasa para 

além deste contexto específico, assumindo uma dimensão transversal em termos sociais. 

 

Medidas de carácter voluntário fortemente influenciadas por um pacto social robusto, 

poderiam contribuir para uma alteração do estatuto que hoje o uso do tabaco implica. 
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(4) Tem outros comentários ou sugestões a fazer a propósito do Livro Verde? 

 

Várias vezes se acentua neste Livro Verde a necessidade de apoio à cessação tabágica. 

Com a implementação de certas propostas (fundamentalmente de carácter 

proibicionista) crescerá o número de pessoas que desejam parar com o tabaco – o que 

constitui em si mesmo, um aspecto positivo. No entanto isto deveria ser acompanhado 

por medidas concretas oferecendo ao cidadão o apoio necessário. Em certos países  

constata-se a dificuldade de encontrar apoio neste âmbito. Um dos países da EU, em 

Janeiro de 2006 para as unidades de saúde do seu Serviço Nacional de Saúde, com 

tempo de espera, tinha uma média de espera pela consulta de cessação tabágica, de 132 

dias. Mesmo se existem mais de 50% (62 ao todo) unidades de saúde que não têm 

qualquer tempo de espera, nos grandes centros urbanos e no litoral - onde vive a maior 

parte da população - a situação agrava-se, acentuando-se uma importante dificuldade de 

acesso: a amplitude de tempo de espera apresenta como limites inferior, 8 dias, e, 

superior, 2 anos (Relatório da Primavera do Observatório Português dos Sistemas de 

Saúde, 2006).  

 

Uma abordagem proibicionista deveria ser muito considerada nas implicações que 

transporta nas várias vertentes da pessoa. A proibição do uso do tabaco, por um lado, 

deveria ser simultânea ao apoio que a sociedade tem para oferecer ao utilizador do 

tabaco que quer parar com o tabaco. Por outro lado o uso do tabaco é um problema 

social, e exige uma re-engenharia da sociedade. Muito para além de uma sociedade 

higienista precisamos de uma sociedade solidária. Um fumador é um dependente com 

10 x + dificuldade em deixar a nicotina do que um outro toxicodependente, 

relativamente à heroína ou cocaína.  

 

A tónica do Livro Verde deveria ser muito menos sobre uma campanha europeia de 

proibição, e muito mais sobre uma campanha europeia de apoio à cessação tabágica.  

 

Com um novo paradigma, possibilitar-se-ia uma mudança centrada no cidadão. O 

paradigma salutogénico poderia contribuir para esse centramento, ao reflectir uma 

estruturação da mudança social baseada no empoderamento e capacitação do cidadão 
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para proceder a mudanças nos seus hábitos. A capacidade de compreensão para parar 

com o uso do tabaco, a capacidade de gestão desse processo e a capacidade de 

investimento de energias e interesse numa vida sem tabaco, poderiam ser as três 

avenidas sobre as quais se prepara e desenvolve uma sociedade europeia sem tabaco. 

Penso que a memória colectiva da humanidade já tirou lições muito importantes de 

outros momentos de “proibição” que no passado, marcaram posições e revelaram 

atitudes dificilmente compatíveis com a dignidade humana. Esta é uma boa ocasião para 

ensaiar uma nova maneira de provocar os cidadãos europeus para uma vida mais 

saudável. 

 

 

1 de Maio 2007  
Luis Saboga Nunes 
 
Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa. Coordenador da Pós 
Graduação "Tabagismo sua Prevenção e Cessação" (www.tabagismo.info).  
Autor da iniciativa www.parar.net (10 passos de caminho para uma vida sem tabaco) 
 

 

 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




