
Bom dia. Chamo-me Décio Coutinho Portela e fiquei a saber deste espaço ontem no jornal 
"Público" na página 3. Estou apreensivo em relação a Portugal porque a legislação anti-tabaco 
está a ser adiada e, segundo muitas fontes, está a ser preparada uma suavização das restrições, 
o que equivale a dizer que, em Portugal, as coisas vão ficar na mesma como está a ocorrer em 
Espanha. Também dando aos estabelecimentos a escolha da proibição, é óbvio que vai-se pela 
via mais comodista. Pelos vistos, em Portugal vai-se pelo mesmo caminho! É só seguir o 
exemplo da aviação civil que proibiu totalmente o tabaco e não foi por isso que as pessoas 
deixaram andar de avião. Só têm de cumprir regras novas! Essa ideia peregrina de 
implementar divisórias para fumadores e não-fumadores é absurda! Como é lógico, nenhum 
estabecimento vai implementar pressão negativa para isolar a parte fumadora. No máximo 
será um biombo que, nem sequer vai até ao tecto!! Foi umas das originalidades que observei 
em Espanha, após a entrada em vigor da nova lei anti-tabaco! Realmente, é ridículo!! A 
Comissão Europeia tem é de seguir o exemplo irlandês onde, de facto, a lei foi bem elaborada 
e melhor aplicada.Espero que a Comissão Europeia pressione ainda mais os estados 
"infractores" para que implementem medidas como a Irlanda, pelo menos. 
Agradeço a oportunidade de me expressar acerca deste assunto em que estou muito 
empenhado. Gostaria ainda que acusassem a recepção deste mail. Obrigado. 
Décio Coutinho Portela. 
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