
 
COMUNICADO DE IMPRENSA - 17 DE NOVEMBRO DE 2006 
 
DIA NACIONAL DO NÃO FUMADOR 
 
Sr. Ministro da Saúde porque é que não sai a lei do tabaco? 
 
 
Factos: 
 
1. O Governo do Sr. Eng. José Sócrates tomou posse em Março de 2005;  
 
2. Um dos primeiros actos do Sr. Ministro da Saúde, Prof. Correia de Campos foi pedir 
a legislação do tabaco à Presidência da República, quando ela aguardava promulgação, 
com o intuito de a melhorar;  
 
3. O Ministro da Saúde distribuiu a 30 parceiros, uma nova versão da lei de prevenção 
do tabagismo, em 5 de Abril de 2006. Recolhe os pareceres, altera-a e coloca-a em 
discussão pública em 5 de Junho de 2006, durante um mês;  
 
4. Um estudo de opinião realizado pela Eurosondagem, para o Ministério da Saúde, 
mostra aceitação da proposta do Governo;  
 
5. A 20 de Setembro de 2006 o Sr. Ministro dá uma entrevista à Agência Lusa e, sem 
que seja aduzida qualquer razão sustentada cientificamente, concede um período de 3 a 
4 anos “para permitir aos proprietários dos estabelecimentos de restauração com área 
superior a 100 metros decidirem-se, se terão ou não, espaço para fumadores”;  
 
6. Entretanto novos países na Europa avançam para medidas anti-tabágicas restritivas: 
 
França – Proibição de fumar em locais públicos começa a 1 de Janeiro de 2007. Em 1 de 
Janeiro de 2008 entrará em vigor a proibição de fumar em cafés, hotéis, restaurantes e 
discotecas. 
Escócia – A proibição de fumar em locais públicos, bares e restaurantes e locais de 
trabalho entrou em vigor na Escócia em Março de 2006. 
 
1. Com o passar dos meses, seguramente que os representantes dos interesses 
económicos ligados à venda do tabaco, estão a “trabalhar” para que a lei não seja 
aprovada, ou se o for o seja o mais tarde possível e numa versão branda; 
 
2. Segundo o Sr. Ministro a lei irá para aprovação no Parlamento, situação 
incompreensível e de duvidosa necessidade. Será mais um nível legislativo permissivo a 
alterações com resultado final arriscado; 
 
 
Síntese 
 
Quando em Portugal se comemora mais um “17 de Novembro – Dia Nacional do Não-
Fumador” 
 



• Portugal continua com leis de prevenção do tabagismo dos anos 80;  
 
• A prevalência do tabagismo entre a população activa, as mulheres e os jovens continua 
a crescer e doenças e mortes não estão a ser evitadas;  
 
• A lei de prevenção do tabagismo tem que ser aprovada rapidamente, ser uma lei 
restrita, baseada na evidência científica e nos bons exemplos europeus – Irlanda, Itália e 
Escócia.  
  
 
Sr. Ministro da Saúde, Prof. Correia de Campos, por favor pela saúde dos Portugueses 
faça aprovar a lei que aguardamos há muito. 
 
 
 
Lisboa, 17 de Novembro de 2006 
 
Pela Direcção da COPPT 
O Presidente 
 
 
 
Prof. Doutor Luís Rebelo 


