
 
 

GRUPO TÉCNICO CONSULTIVO 
Acta nº 6 

 
 
Aos 24 dias do mês de Junho de 2009, pelas 10.30 horas, reuniu na Direcção-Geral da Saúde, o Grupo 
Técnico Consultivo, constituído nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 37/2007, de 14 de Agosto, com os 
seguintes Conselheiros: 

1) Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), representada por Dr.ª Helena Sanches; 

2) Agência para a Energia (ADENE), representada pela Dra. Ana Margarida Pinto; 

3) Direcção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), representada 
por Dr. Alexandre Simões; 

4) Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), representada por Drª 
Maria Isabel Baptista; 

5) Direcção-Geral do Consumidor (DGC), representada por Engª Fátima Santos; 

6) Turismo de Portugal, I.P., representado pela Dra. Cecília Silveira; 

7) Ordem dos Enfermeiros, representada pela Enf. Maria Helena Simões; 

8) Ordem dos Farmacêuticos, representada pela Dra. Ana Beça; 

9) UGT, representada por Drª Maria Vieira; 

10) SITESE – Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, representado pelo Dr. Joaquim Luz; 

11) União Humanitária dos Doentes com Cancro, representada por Dr. António Sampaio; 
12) Associação Portuguesa de Centros Comerciais, representada por Dr. Pedro Teixeira; 

13) Associação de Restauração e Similares de Portugal (ARESP), representada por Drª Filomena 
Diegues; 

14) Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo (COPPT), representada por Prof. Doutor 
Luis Rebelo; 

15)  Sociedade Portuguesa de Tabacologia, representada pelo Dr. José Reis Ferreira; 

16) HR Centro - Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do Centro, representada por Dr. 
Sousa Martins. 

17) Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), representada por Dr. Sérgio Vinagre; 

18) Administração Regional de Saúde do Centro (ARS Centro), representada pela Dra. Maria Manuel 
Açafrão; 

Estiveram também presentes a Dr.ª Emília Nunes, Directora de Serviços de Promoção e Protecção da 
Saúde, a Dr.ª Nina de Sousa Santos, Chefe do Gabinete de Assuntos Jurídicos, Ética e Responsabilidade, 
a Enf.ª Andreia Silva, Chefe de Divisão de Estatísticas de Saúde, o Eng. Paulo Diegues, Chefe da 
Divisão de Saúde Ambiental e a Dr.ª Marina Ramos, chefe de serviço de Saúde Pública da Direcção-
Geral da Saúde. 

Foram igualmente convocadas, mas não compareceram as seguintes entidades: 

• Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT); 

• Instituto do Desporto de Portugal (IDP) 
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Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo) 

• 

pendências, da Secretaria Regional de Saúde 

• s Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, Restauração e Similares do 

• ção de Bares da Zona Histórica do Porto. 

A reunião foi presidida pelo Director-Geral da Saúde, Dr. Francisco George. 

O Director-Geral da Saúde deu início à reunião agradecendo a presença de todos e informou a ordem 

oio financeiro na aquisição de medicamentos para a cessação tabágica – Dra. 

3. para analisar e avaliar a actuação da indústria do tabaco – ARS Norte - Dr. 

4. rnacional sobre o impacto da política de impostos sobre o tabaco na Saúde 

5.  ilícito – DGAIEC/Dr. Alexandre Simões  

• Instituto Português da Juventude 

• Direcção-Geral do Ensino Superior 

• Ordem dos Médicos 

• Ordem dos Médicos Dentistas 

• Ordem dos Engenheiros 

• APIRAC 

• APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo 

• AIHSA - Associação de Indústria Hoteleira e Similares do Algarve 

• Associação de Discotecas Nacional 

• CGTP 

• Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS Algarve) 

• 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS Lisboa e Vale do Tejo); 

• Direcção Regional de Saúde da Madeira 

• Direcção Regional de Prevenção e Combate às De

dos Açores. 

Sindicato do

Norte 

Associa

de trabalhos previamente anunciada: 

1. Informações  

2. Proposta de ap

Conceição Gomes  

Grupo de Trabalho 

Sérgio Vinagre. 

Conferência inte

Pública – DGS/Dra. Nina Sousa Santos  

Tabaco: política fiscal e combate ao tráfico

6. INFOTABACO - Ponto de situação – DGS/Enf. Andreia Silva  
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e situação – DGS/Dra. Nina 

 
A Agência para a Energia (ADENE) pediu a palavra, que lhe foi concedida, para no âmbito do primeiro 

7. Grupo de Trabalho para a fiscalização da Lei do Tabaco – ponto d

de Sousa Santos  

ponto da ordem de trabalhos dar informações, tendo esclarecido que desde Novembro foi 
disponibilizada uma nota técnica que está disponível no site da Agência Portuguesa do Ambiente 
(http://www.apambiente.pt/Paginas/default.aspx) sobre os requisitos de qualidade do ar interior que 
devem ser cumpridos pelas diversas entidades, ou seja, com área inferior a 500 ou 1000 metros 
quadrados e 25 Kw térmicos, ficando absolutamente claro que o padrão de qualidade do ar interior tem 
que ser cumprido por todos. 
Seguidamente interveio o representante da Associação dos Industriais de Hotelaria e Restauração do 
Centro para se apresentar, uma vez que é a primeira vez que participa nesta reunião. 
O Dr. Luis Rebelo pediu então a palavra para informar que o Alto Comissariado da Saúde 
impossibilitou que as actividades do tabaco fossem objecto de financiamento face às prioridades 
definidas para este fim, mais salientando que a Direcção-Geral da Saúde só prevê o financiamento de 
actividades relacionadas com restaurantes, o que considera redutor do alcance da aplicação na nova lei 
de prevenção do tabagismo. 
Foi então dada a palavra ao Dr. Sérgio Vinagre que salientou a importância de existir formação para 
médicos e profissionais de saúde que realizam consultas de cessação tabágica. 
 

assou-se então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, convidando o DirectoP r-Geral  da Saúde a Dra. 

3 da ordem de trabalhos, sendo proposta pelo Dr. Sérgio Vinagre a 

to 4 da ordem de trabalhos, convidando o Director-Geral  da Saúde a Dra. Nina 

 

ectuou um breve ponto de situação sobre o trabalho em desenvolvimento 

Conceição Gomes para fazer a apresentação da proposta de apoio financeiro na aquisição de 
medicamentos para a cessação tabágica de acordo com os resultados do grupo de trabalho que 
coordenou. Anexa-se a apresentação à presente acta, para a qual se remete, considerando-se aqui 
reproduzido o seu conteúdo. 
 

assou-se depois ao ponto P
constituição de um grupo de trabalho para análise da Indústria Tabaqueira, tendo o Director-Geral 
solicitado que este assunto fosse abordado no final da reunião com a Dra. Emília Nunes e com a Dra. 
Nina de Sousa Santos. 
 

assou-se então ao ponP
de Sousa Santos para fazer a síntese da Conferência Internacional sobre o impacto da política de 
impostos sobre o tabaco na Saúde Pública que teve lugar em Atenas nos dias 28 e 29 de Maio. Anexa-se 
a apresentação à presente acta, para a qual se remete, considerando-se aqui reproduzido o seu conteúdo 
 

assou-se então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, convidando o Director-Geral  da Saúde o Dr.P
Alexandre Simões para fazer a apresentação sobre o trabalho da Direcção-Geral das Alfândegas e 
Impostos Especiais sobre o Consumo em matéria de política fiscal e combate ao tráfico ilícito do 
tabaco. Anexa-se a apresentação à presente acta, para a qual se remete, considerando-se aqui 
reproduzido o seu conteúdo 
 

e seguida a Enf. Andreia efD
pelo Infotabac, dando continuidade à apresentação realizada na última reunião informando que: i) os 
dados resultantes dos inquéritos aplicados às empresas, às escolas do ensino superior previstas na 
legislação, às autarquias e aos estabelecimentos de saúde encontram-se em fase de análise às bases de 

http://www.apambiente.pt/Paginas/default.aspx
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lizadas com o grupo 

umpridos todos os pontos da agenda de trabalho, o Director-Geral da Saúde deu a palavra a alguns 

oi ainda dada a palavra à representante da ARESP que manteve as posições já afirmadas nas reuniões 

 Director-Geral da Saúde deu então por finda a reunião, agradecendo a participação de todos. 

dados construídas para o efeito; que ii) o  inquérito associado ao GYTS (Global Youth Tobacco Survey) 
proposto pela OMS, com vista à sua realização em Portugal, foi traduzido e enviado o pedido de 
autorização à Ministra da Saúde que aprovou e remeteu à Ministra da Educação, aguardando-se 
presentemente a sua resposta; e ainda que iii) as estatísticas relativas às consultas de cessação tabágica 
foram solicitadas às Administrações Regionais de Saúde, através dos elementos que integram o grupo de 
trabalho na DGS para este efeito, aguardando-se também o envio destas respostas. 
Por fim, a Dra. Nina de Sousa Santos esclareceu que na sequência das reuniões rea
de engenheiros foram indicadas algumas metodologias que poderiam ser aplicadas para averiguar sobre 
o cumprimento da Lei de prevenção do tabagismo, faltando ultimar uma conclusão que se julga poder 
ser apresentada na próxima reunião. Este esclarecimento foi ainda completado com informação prestada 
pelo Eng. Paulo Diegues sobre as metodologias em causa. 
 
 
C
Conselheiros para esclarecimentos que foram prontamente prestados. 
 
F
anteriores. 
 
O


