
                                                              
 
 
 

Jovens: Por uma Vida Sem Tabaco 
 

Manifesto da Juventude Europeia 
 
 
 
Preâmbulo  

 

Nós, os jovens da Europa, estamos seriamente preocupados com o impacto 

provocado pelo consumo de tabaco e pelo fumo passivo sobre as pessoas. 

Considerando que cada indivíduo dispõe do direito fundamental a cuidados de 

saúde e a um ambiente saudável, assim como a um nível de vida adequado, 

quer em termos de saúde quer de bem-estar, cabe-lhe, de igual modo, a 

possibilidade de poder fazer escolhas sãs. Daí o sentido do presente 

manifesto. 

 

Introdução 

 

Estando na origem do maior número de óbitos evitáveis na UE, o tabaco 

reveste-se da maior importância no quadro das políticas de saúde, social, 

económica e ambiental. Mais de 10 mil jovens de toda a UE já se envolveram 

no projecto “Jovens por uma vida sem tabaco”, uma iniciativa do Fórum 

Europeu da Juventude (YFJ). Este extenso processo de consulta materializou-

se num vasto número de exigências e recomendações com vista à promoção 

de políticas mais eficazes aos níveis local, nacional e europeu. O presente 

Manifesto Europeu contém os resultados dos processos de consulta nacionais, 

levados a cabo nos diversos Estados-Membros da UE, e foi aprovado por cerca 

de 200 representantes nacionais reunidos em Bruxelas a 21 de Maio de 2006. 

 
 
 



                                                              
 
Dar poder aos jovens 
 
As organizações da juventude deveriam ser consultadas e envolvidas – na sua 
qualidade de participantes activos – nas decisões políticas relevantes que 
afectam a vida dos cidadãos jovens. Por esse motivo, é vital envolver as 
organizações da juventude quando da formulação de políticas relativas ao 
tabaco. 
 
Acreditamos que os efeitos positivos e negativos das decisões políticas, em 
particular no caso das orientações relativas ao tabaco, são mais visíveis a 
longo prazo, pelo que serão os jovens quem mais sofrerá as consequências, 
visto que a política irá afectar a sua qualidade de vida e saúde. 
 
Nesse sentido, recomendamos que: 
 
 Se definam estratégias de longo prazo relativas ao tabaco e que os jovens 

nelas sejam envolvidos em todos os seus estádios, nomeadamente na 
formação, acompanhamento e avaliação das políticas; 

 
 As organizações de jovens sejam activamente envolvidas no processo de 

elaboração política, pois desempenham um papel charneira entre os 
decisores e a juventude. Para além disso, esta deveria ser consultada e 
educada em relação a questões de tabaco e tabagismo, tanto pelos canais 
formais como informais; 

 
 Haja mais medidas de apoio a longo prazo (de cariz político, logístico, 

financeiro, etc.) destinadas a organizações da juventude que efectuam 
trabalho no quadro da prevenção contra o tabaco e da redução do risco 
tabágico; 

 
 Se determinem objectivos a curto prazo para resolver com rapidez as 

questões mais prementes; 
 
 Os decisores se empenhem e promovam o diálogo entre e com todas as 

partes interessadas em todas as questões relacionadas com o tabaco; 
 
 A Comissão Europeia, a DG Investigação e a DG Saúde e Protecção do 

Consumidor promovam e financiem a investigação sobre programas de 
cessação desenvolvidos em função do género e da idade com a 
participação de organizações da juventude aos níveis local, nacional e 
europeu; 

 
 Essas oportunidades de financiamento passem a constar do 7º programa-

quadro e permitam a obtenção de subsídios ao abrigo das acções de saúde 
pública. Os seus resultados deveriam ser activamente divulgados junto do 
público, inclusive das organizações da juventude e dos meios de 
comunicação social. 



                                                              
 
 
Educação e prevenção! 
 
As organizações da juventude, enquanto principais fontes de educação não-
formal, são actores-chave na promoção de uma cidadania activa e no fomento 
da participação dos jovens, desempenhando um papel decisivo na formação 
de opiniões e comportamentos. Além disso, a educação não-formal e formal 
revestem-se da maior importância quando se trata de prevenção contra o 
tabagismo e de ajudar os jovens a fazer escolhas com conhecimento de causa; 
isso tem um significado ainda maior para fumadores precoces, na maior parte 
dos casos sujeitos à pressão dos seus pares. 
 
Nessa perspectiva, recomendamos que: 
 
 As iniciativas de apoio à educação não-formal no campo da saúde contem 

com mais apoio e envolvimento por parte das organizações da juventude; 
 
 As campanhas incidam sobre os aspectos positivos de não fumar; 

 
 A educação para a saúde comece o mais cedo possível, abrangendo as 

faixas etárias mais jovens, e prossiga ao longo de todo o processo 
educativo; 

 
 os próprios jovens (i.e. conselhos de estudantes) e outras partes 

interessadas, como sejam ONG, departamentos de saúde e media, devem 
oferecer assistência; 

 
 Um programa holístico de saúde integrada seja desenvolvido no âmbito da 

educação formal, com carácter obrigatório. Tratar-se-ia de uma 
abordagem educativa positiva focando alternativas no quadro da 
prevenção tabágica e cessação. Deveria igualmente ser flexível e 
adaptável consoante a especificidade dos grupos-alvo, nomeadamente em 
função da idade, sexo, fumadores, não fumadores, grupos socio-
económicos. Este processo educacional deveria centrar-se no 
desenvolvimento mental do indivíduo para induzir uma mudança de 
comportamento auto-orientada; 

 
 As instituições da UE realizem campanhas de sensibilização sobre o 

tabagismo passivo destinadas a: 
 

- A) jovens; 
- B) fumadores em geral; 
- C) pais que expõem os filhos ao fumo ambiental do tabaco (FAT); 
 

 Sejam lançadas campanhas interactivas e orientadas para um público-alvo 
– a mensagem deveria dirigir-se aos jovens; 

 



                                                              
 
 Os pais sejam incentivados e recebam apoio para desempenhar um papel 

na educação para a saúde. Os pais que fumam deveriam ser encorajados e 
ajudados a deixar o tabaco; 

 
 Todo o pessoal, remunerado ou não, envolvido na educação, acção social e 

cuidados sanitários destinados aos jovens receba formação e educação com 
base em factos e dados para assim estar habilitado a fornecer 
directamente aos jovens informação correcta e actualizada. 

 
 
Acessibilidade, Visibilidade e Cessação 
 
Para evitar mais problemas de saúde e mais custos para a sociedade, é da 
maior importância reduzir o número de jovens que fumam. Contudo, ainda 
não existem apoios suficientes ao dispor das pessoas que querem parar de 
fumar. Exemplo disso são as terapias substitutivas à base de nicotina cujo 
preço é muitas vezes superior ao dos próprios cigarros. Ferramentas e apoios 
para cessação do tabaco, incluindo as terapias substitutivas à base de 
nicotina, deveriam ser facultados gratuitamente aos jovens, desde que exista 
assistência adequada. Uma vez que os fumadores começam geralmente a 
fumar quando ainda são novos, é também crucial zelar pela aplicação da lei 
em vigor, proibindo os jovens de aceder ao tabaco. Lamentavelmente, nem 
sempre é o caso. Por último, os jovens constituem igualmente alvos 
privilegiados da publicidade para tabaco e, consequentemente, consideramos 
ser essencial regulamentar melhor essa actividade, levando em conta a 
vulnerabilidade das crianças e das pessoas jovens. 
 
Desse ponto de vista, recomendamos que: 
 
 Se facilite o acesso, de forma gratuita, a clínicas de cessação e a apoio 

psicológico, que devem ser financiados pelos impostos sobre o tabaco; 
 
 Métodos substitutivos à base de nicotina e outros destinados a parar de 

fumar sejam vendidos a preços inferiores ao do tabaco, devendo ainda 
tornar-se mais acessíveis; 

 
 A legislação relativa à idade mínima de compra seja cumprida com rigor; 

 
 Todas as formas de publicidade para tabaco sejam abolidas;  

 
 Os impostos sobre os tratamentos de substituição à nicotina não excedam 

a taxa de tributação aplicada a actos médicos; 
 
 Se lance um apelo para uniformizar as embalagens de tabaco, as quais 

deverão ser brancas com letras pretas de formato Arial, de forma a evitar 
a utilização de designs coloridos como uma forma subtil e indirecta de 
fazer publicidade a produtos tabágicos;  



                                                              
 
 
 Haja uma variedade de avisos relativos à saúde nos pacotes, que 

correspondam a pelo menos 75% do tamanho do maço; 
 
 Sejam mostradas nas costas do maço imagens de pessoas ou órgãos 

afectados pelos efeitos nocivos do tabaco; 
 
 Uma percentagem das receitas obtidas com os impostos sobre o consumo 

do tabaco passe a financiar directamente programas de cessação, de 
prevenção e de substituição; 

 
 Seja criado um sistema de licenciamento de revenda e sejam banidas as 

máquinas de venda de produtos do tabaco, assim como vendas pela 
Internet, para garantir a inacessibilidade a produtos de tabaco a todas as 
pessoas com idade inferior à idade legal. Mais, nenhum produto de tabaco 
deveria ser exposto nas montras das lojas; 

 
 As campanhas anti-tabágicas insistam sobre os danos causados pelo 

tabaco, enquanto as campanhas a favor da abstinência devem promover os 
atributos positivos de não fumar;  

 
 A idade legal para comprar tabaco seja aumentada para os 18 anos em 

toda a União Europeia; 
 
 Um embargo seja decretado sobre os aditivos que aumentam a 

dependência, as substâncias cancerígenas e outros produtos tóxicos 
contidos nos produtos de tabaco e que constituem riscos para a saúde, 
quer dos fumadores activos quer dos fumadores passivos; 

 
 As imagens que mostram os efeitos do tabaco sejam representadas nos 

produtos de tabaco, os quais devem ainda incluir no interior um folheto 
que alerte os fumadores para os efeitos do seu hábito e chame a atenção 
para o apoio disponível caso pretenda parar; 

 
 A protecção dos países menos desenvolvidos em relação à indústria 

tabaqueira é importante e deveria ser garantida, aplicando-se as normas 
europeias a todas as actividades das empresas sediadas na Europa, 
independentemente do destino final dos bens produzidos. 

 
 
Protecção contra o Fumo Ambiental do Tabaco  
 
As pessoas deveriam ter direito a áreas isentas de tabaco, tanto em espaços 
interiores como em locais públicos fechados. Consequentemente, o princípio 
orientador das proibições relativas ao tabaco deveria pautar-se pela 
prevenção contra a exposição ao Fumo Ambiental do Tabaco (FAT) em locais e 
repartições públicas, locais de trabalho e em casa, dedicando uma atenção  



                                                              
 
especial aos sujeitos mais frágeis da nossa sociedade, em especial os recém 
nascidos. Isso pode ser alcançado graças a uma proibição mais abrangente do 
tabaco, incluindo espaços públicos, transportes públicos, escolas, hospitais, 
jardins-de-infância e locais de trabalho, assim como instalações de lazer 
(especialmente hotéis, bares e restaurantes). 
 
Em muitos países já existem restrições relativas ao tabaco no local de 
trabalho e nalguns foram já introduzidas proibições de amplo alcance. A 
aplicação dessas legislações deve ser garantida em todos os países. O que se 
tem observado depois da introdução dessas proibições é que, depois de um 
curto período de transição, a maioria dos cidadãos e consumidores não só 
apoia como compreende a importância de tais medidas legislativas. 
 
As proibições relativas ao tabaco constituem uma das principais medidas no 
âmbito do tabagismo, pelo que entendemos que: 
 
 Todos os ambientes laborais e todos os espaços públicos devem estar 

isentos de tabaco; 
 
 Uma proibição total do tabaco constitui a melhor opção. Caso não possa 

ser disponibilizada uma área para fumadores no exterior do local de 
trabalho, deverá ser disponibilizada uma sala para fumadores, devendo 
esta estar apetrechada com um sistema eficiente e efectivo de ar 
condicionado e de filtragem directa para fora. Alimentos e bebidas não 
poderão ser consumidos nesta sala; 

 
 As autoridades públicas em todos os demais Estados-Membros deveriam 

tentar introduzir proibições semelhantes nas instituições públicas e outros 
espaços públicos. Quer os Estados-Membros onde vigoram proibições 
relativas a tabaco quer os outros podem aprender uns com os outros de 
forma a introduzir medidas mais eficientes; 

 
 É fundamental uma adequada fiscalização e avaliação do cumprimento da 

legislação anti-tabágica; 
 
 A venda de maços com 10 cigarros ou menos deve ser proibida; 

 
 Tanto os fumadores como os não-fumadores devem ser respeitados; 

 
 As proibições relativas ao consumo de tabaco devem ser cumpridas com 

maior rigor, levando-se a cabo inspecções aleatórias nos espaços públicos; 
 
 Os países que dependem muito da indústria tabaqueira deveriam ser 

ajudados e incentivados a desenvolver outras indústrias. 
 
 
 



                                                              
 
Fumo passivo e crianças 
 
É necessário promover a sensibilização em relação à necessidade de proteger 
com especial atenção os menores, bebés e fetos. 
 
Isso deve ser feito através de campanhas e acções educativas especiais. Os 
grupos-alvo visados devem ser, em primeiro lugar, a sociedade em geral, e, 
em segundo lugar, as mulheres grávidas e respectivos agregados familiares. 
 
O objectivo é informar as pessoas acerca dos danos causados pelo tabaco ao 
nível do útero, bem como o potencial malefício do fumo dos pais sobre os seus 
filhos. 
 
Conclusão 
 
“Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 
à sua família a saúde e o bem-estar (…)”, Art. 25º, Declaração Universal dos 
Direitos do Homem. 
 
Ao afirmar, com base em dados comprovados, que o tabaco constitui por si só 
a maior causa de morte evitável e prematura nos países em desenvolvimento, 
os participantes desta conferência concluem que todos os esforços devem ser 
envidados para precaver os jovens contra os danos e riscos para a saúde 
inerentes ao consumo de tabaco e ao fumo ambiental do tabaco. Medidas com 
vista à prevenção e cessação devem ser adoptadas e facultadas gratuitamente 
a todos os segmentos da sociedade, independentemente do género, idade, 
religião ou estatuto social. Para aumentar consideravelmente o número de 
anos de vida, não-fumadores e fumadores devem envolver-se activamente no 
processo. O objectivo é criar uma sociedade onde nem os não-fumadores nem 
os fumadores se sintam desnecessariamente excluídos, discriminados ou 
afectados em termos de liberdades e direitos pessoais. Para garantir os 
princípios estabelecidos em virtude da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, em especial nos seus artigos 3º e 25º, ninguém (em especial as 
crianças) deve ser exposto, contra a sua vontade, ao fumo ambiental do 
tabaco. Para que os jovens possam tomar uma decisão informada de não 
fumar e de ajudar fumadores que decidam parar de fumar, é essencial que 
todos possam aceder facilmente a informação sobre tabaco e sobre as suas 
consequências. 
 
Por fim, gostaríamos de concluir dizendo que a boa saúde continua a ser o 
principal desejo de homens e mulheres quando inquiridos acerca das suas 
aspirações. E, de todos os direitos prezados pelos seres humanos e consagrado 
no direito internacional, nenhum é mais fundamental do que o direito à 
saúde. 
 
 
 



                                                              
 
 
Apêndice 
 
Educação formal: sistema educativo dotado de estrutura hierárquica e 
cronológica, que vai desde o ensino primário até às instituições pós-escolares. 
Educação informal: processo por intermédio do qual qualquer indivíduo 
adquire atitudes, valores, competências e conhecimentos com base na 
experiência diária, como seja através da família, amigos, meios de 
comunicação social e outros influenciadores e factores do meio envolvente. 
Educação não-formal: educação organizada à margem dos estabelecimentos 
do sistema formal, que pretende servir uma clientela-alvo de formandos em 
função de objectivos de aprendizagem identificados. 
Taxa de tributação aplicada aos actos médicos: Taxa que incide sobre todos 
os actos/produtos médicos. É geralmente muito baixa, visto ser considerado 
um produto básico. 
7º Programa-Quadro: O Programa-Quadro (PQ) é o principal instrumento da 
União Europeia para financiar investigação e desenvolvimento. O PQ é 
proposto pela Comissão Europeia e submetido à aprovação do Conselho e do 
Parlamento Europeu ao abrigo do processo de co-decisão. Sucessivos PQ foram 
implementados desde 1984 e abrangem um período de 5 anos, sobrepondo-se 
o último ano de um PQ e o primeiro ano do PQ subsequente. Actualmente está 
a decorrer o 6º PQ, até finais de 2006. Todavia, foi proposto que o 7º PQ 
tivesse uma vigência de 7 anos. Estará portanto totalmente operacional a 
partir de 1 de Janeiro de 2007 e terminará em 2013. Foi concebido para 
consolidar os resultados obtidos no âmbito do PQ anterior no que diz respeito 
à criação de uma Área de Investigação Europeia, e aprofundar o 
desenvolvimento de uma sociedade e economia do conhecimento na Europa. 
(Definição facultada pelo Serviço de Informação da Comunidade de 
Investigação e Desenvolvimento) 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/era/

