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Meio: TVI - Diário da Manhã
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06/04/2011

Ataque ao tabaco

Proibir o fumo em todos os espaços públicos fechados e aumentar o preço do tabaco, são algumas das
recomendações de um relatório europeu com o objectivo de reduzir o tabagismo em Portugal.
Declarações de Luís Rebelo, perito em tabagismo; Francisco George, Director-Geral da Saúde.

Página 1

A2

Meio: TVI 24 - Diário da Manhã
Duração: 00:02:06
Hora de emissão: 07:58:00
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06/04/2011

Ataque ao tabaco

Proibir o fumo em todos os espaços públicos fechados e aumentar o preço do tabaco, são algumas das
recomendações de um relatório europeu com o objectivo de reduzir o tabagismo em Portugal.
Declarações de Luís Rebelo, perito em tabagismo; Francisco George, Director-Geral da Saúde.
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Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,15 x 9,32 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1
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Tiragem: 4600
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País: Portugal

Cores: Preto e Branco

Period.: Diária

Área: 26,89 x 16,46 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Relatório europeu recomenda proibição
de fumar em todos os espaços públicos fechados
O relatório europeu EQUIPP, elaborado
por um conjunto de especialistas, recomenda
que em Portugal seja proibido fumar-se em
todos os espaços públicos fechados e que o
preço do tabaco seja aumentado.
“A legislação em Portugal precisa de ser
100 por cento smoke free, ou seja, ser decretada a proibição de fumar-se em espaços fechados públicos”, disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um dos três especialistas
portugueses que participaram na elaboração
do relatório, que foi divulgado ontem.
O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países
envolvidos, traça um ponto da situação do
combate à dependência do tabaco na Europa
e deixa recomendações.
O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também professor na Faculdade
de Medicina de Lisboa, considera “muito
dissuasor, em particular em momentos de
crise e para as camadas mais jovens”.
O médico lembrou que o preço de um
maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por
cento mais baixo do que a média europeia e
recordou que há países, como a Noruega, em
que chegam a custar onze euros.
Além do aumento do preço, o relatório

recomenda também que se reverta uma percentagem do custo de cada maço para a luta
contra o tabaco.
Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça,
país onde por cada maço de tabaco vendido
revertem dois cêntimos para a prevenção.
O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência
tabágica, através da comparticipação de
medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já que
implica menos custos do que os tratamentos
que os consumidores poderão mais tarde necessitar.
O relatório recomenda, igualmente, que
em Portugal haja um maior envolvimento e
responsabilidades dos médicos de família,
já que são estes os primeiros a entrarem em
contacto com os pacientes.
Uma «maior cobertura nacional de con-

sultas intensivas para deixar de fumar» é
outra das recomendações do relatório. Luís
Rebelo recorda que neste momento há 200
consultas de cessação tabágica no Serviço
Nacional de Saúde, mas há zonas do país
onde são insuficientes.
É necessário também que em Portugal
haja “mais formação nesta área para os profissionais de saúde” e «informar e educar a
população».
O relatório refere ainda que todas estas
recomendações devem ser «implementadas e
acompanhadas».
De acordo com o Eurobarómetro 2009
sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em
Portugal fumavam diariamente e quatro por
cento ocasionalmente.
O tabagismo é responsável por 11,7 por
cento das mortes em Portugal.
O relatório do EQUIPP foi um dos pon-

tos de reflexão do fórum de debate Portugal
sem Fumo, que se realiza anualmente desde
2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.
De acordo com Ana Escoval, da Escola
Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum chegou este ano foi que,
em Portugal, “a fiscalização tem que ser activa e efectiva”.
Além disso, é preciso promover a “afectação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano Nacional” de prevenção do
tabagismo.
As restantes conclusões do Portugal sem
Fumo são semelhantes às recomendações do
EQUIPP.
A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de
Janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços públicos, locais de trabalho,
unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus, centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.
Nos restaurantes, as excepções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação
de espaços próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente
das restantes instalações ou com dispositivos
de ventilação e sistema de extracção de fumo
directamente para o exterior.
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Cores: Cor
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Área: 21,24 x 16,09 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Relatório recomenda aumento
do preço do tabaco
O relatório europeu
EQUIPP, elaborado por
um conjunto de especialistas, recomenda que em
Portugal seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e
que o preço do tabaco seja
aumentado.
“A legislação em Portugal precisa de ser 100 por
cento ‘smoke free’, ou seja,
ser decretada a proibição
de fumar-se em espaços
fechados públicos”, disse
à agência Lusa o médico
Luís Rebelo, um dos três
especialistas portugueses
que participaram na elaboração do relatório, que é
divulgado hoje.
O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos
20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do
combate à dependência
do tabaco na Europa e dei-

xa recomendações.
O relatório recomenda
também um aumento do
preço do tabaco, algo que
Luís Rebelo, que é também professor na Faculdade de Medicina de Lisboa,
considera “muito dissuasor, em particular em momentos de crise e para as
camadas mais jovens”.
O médico lembrou que
o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca
de 15 por cento mais baixo

do que a média europeia
e recordou que há países,
como a Noruega, em que
chegam a custar onze euros.
Além do aumento do
preço, o relatório recomenda também que se
reverta uma percentagem
do custo de cada maço para a luta contra o tabaco.
Luís Rebelo dá como
exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois

cêntimos para a prevenção.
O relatório recomenda
também o reembolso dos
tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís
Rebelo defende ser mais
vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos
do que os tratamentos que
os consumidores poderão
mais tarde necessitar.
O relatório recomenda,
igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades dos médicos de
família, já que são estes os
primeiros a entrarem em
contacto com os pacientes.
Uma “maior cobertura
nacional de consultas intensivas para deixar de fumar” é outra das recomendações do relatório. Luís

Rebelo recorda que neste
momento há 200 consultas de cessação tabágica
no Serviço Nacional de
Saúde, mas há zonas do
país onde são insuficientes.
É necessário também
que em Portugal haja
“mais formação nesta área
para os profissionais de
saúde” e “informar e educar a população”.
O relatório refere ainda
que todas estas recomendações devem ser “implementadas e acompanhadas”.
De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre
tabaco, 22 por cento dos
inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e
quatro por cento ocasionalmente.
O tabagismo é responsável por 11,7 por cento
das mortes em Portugal.
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Corte: 1 de 1

Relatório europeu recomenda proibição de fumar
em todos os espaços públicos fechados

O relatório europeu
EQUIPP, elaborado por um
conjunto de especialistas,
recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em
todos os espaços públicos
fechados e que o preço do
tabaco seja aumentado.
"A legislação em Portugal
precisa de ser 100 por cento
'smoke free', ou seja, ser decretada a proibição de fumar-se
em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o
médico Luís Rebelo, um dos
três especialistas portugueses
que participaram na elaboração do relatório, que ontem
foi divulgado.
O documento, produzido
por especialistas europeus,
três de cada um dos 20 países
envolvidos, traça um ponto
da situação do combate à
dependência do tabaco na
Europa e deixa recomendações.
O relatório recomenda também um aumento do preço
do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também professor na
Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em momentos de crise e para as camadas
mais jovens".
O médico lembrou que o

preço de um maço de tabaco
em Portugal é cerca de 15 por
cento mais baixo do que a
média europeia e recordou
que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
11 euros.
Além do aumento do preço,
o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo de cada
maço para a luta contra o
tabaco.
Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por
cada maço de tabaco vendido
revertem dois cêntimos para a
prevenção.
O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da comparticipação de medicamentos, algo
que Luís Rebelo defende ser
mais vantajoso para o Estado,
já que implica menos custos
do que os tratamentos que os
consumidores poderão mais
tarde necessitar.
O relatório recomenda,
igualmente, que em Portugal
haja um maior envolvimento
e responsabilidades dos médicos de família, já que são estes
os primeiros a entrarem em
contacto com os pacientes.
Uma "maior cobertura naci-

onal de consultas intensivas
para deixar de fumar" é outra
das recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que
neste momento há 200 consultas de cessação tabágica no
Serviço Nacional de Saúde,
mas há zonas do país onde
são insuficientes.
É necessário também que
em Portugal haja "mais for-

mação nesta área para os profissionais de saúde" e "informar e educar a população".
O relatório refere ainda que
todas estas recomendações
devem ser "implementadas e
acompanhadas".
De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22
por cento dos inquiridos em
Portugal fumavam diaria-

mente e quatro por cento ocasionalmente.
O tabagismo é responsável
por 11,7 por cento das mortes
em Portugal.
O relatório do EQUIPP foi
um dos pontos de reflexão do
fórum de debate Portugal sem
Fumo, que se realiza anualmente desde 2007 e reúne
peritos e representantes de

entidade públicas e privadas.
De acordo com Ana Escoval,
da Escola Nacional de Saúde
Pública, uma das conclusões a
que o fórum chegou este ano
foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser activa e
efectiva".
Além disso, é preciso promover a "afectação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano Nacional" de
prevenção do tabagismo.
As restantes conclusões do
Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do
EQUIPP.
A Lei do Tabaco entrou em
vigor a 1 de Janeiro de 2008,
passando a ser proibido
fumar nos espaços públicos,
locais de trabalho, unidades
de saúde, estabelecimentos de
ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.
Nos restaurantes, as excepções estão condicionadas à
dimensão dos locais e à criação de espaços próprios para
fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações ou
com dispositivos de ventilação e sistema de extracção de
fumo directamente para o
exterior.l
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Europa recomenda proibição de fumar em todos os espaços públicos fechados
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O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

Luís Rebelo, um dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório,
refere que a legislação em Portugal precisa de ser 100% smoke free, ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate ? dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera muito dissuasor, em particular em momentos
de crise e para as camadas mais jovens.

O médico lembra que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15% mais baixo do que
a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar EUR11.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.
Página 7

É necessário também que em Portugal haja mais formação nesta área para os profissionais de saúde
e informar e educar a população.

Recorde-se que de acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22% dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente. O tabagismo é responsável por 11,7% das
mortes em Portugal.
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,43 x 23,93 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 2

País deve proibir
tabaco a 100%
* Relatório europeu recomenda
medidas para diminuir o vício
Preços de cada maço devia subir
Em Portugal devia ser
proibido fumar em todos
os espaços públicos fechados. Esta é uma das recomendações do relatório
EQUIPP, elaborado por
um conjunto de especialistas europeus e divulgado ontem.
“A legislação em Portugal precisa de ser 100%
‘smoke free’, ou seja, ser
decretada a proibição de
fumar-se em espaços fechados públicos”, disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração
do relatório.

Maço é barato

Um maço em Portugal
custa menos 15% do
que a média europeia.

LUÍS ANICETO

O documento recomenda, ainda, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrar em contacto com os pacientes.
Uma “maior cobertura
nacional de consultas
intensivas para deixar de
fumar” é outra das recomendações do relatório.
Luís Rebelo recorda que
neste momento há 200
consultas de cessação tabágica no Serviço Nacional
de Saúde, mas há zonas do
País onde são insuficientes. PATRÍCIA TADEIA COM LUSA
O relatório recomenda
que se reverta uma
percentagem do custo
de cada maço para a luta
contra o tabaco. Segundo
Luís Rebelo, na Suíça, por
cada maço de tabaco vendido revertem dois cêntimos para a prevenção.
Eurobarómetro 2009:
22% dos inquiridos em
Portugal fumavam diariamente; 4% ocasionalmente. O tabagismo é responsável por 11,7% das
mortes em Portugal.

Lei não alcançou as medidas esperadas em Portugal, onde 22% ainda fumam diariamente
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País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 13,32 x 11,97 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 2 de 2

Guerra
total ao
tabaco
Relatório europeu recomenda proibição de fumar
em todos os espaços públicos fechados Cigarros
em Portugal custam menos 15% que média europeia
22% dos portugueses fuma diariamente {pág. 4}
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ID: 34873876

05/04/2011

Ataque ao tabaco

Proibir o fumo em todos os espaços públicos fechados e aumentar o preço do tabaco, são algumas das
recomendações de um relatório europeu com o objectivo de reduzir o tabagismo em Portugal.
Declarações de Luís Rebelo, perito em tabagismo; Francisco George, Director-Geral da Saúde.
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05/04/2011

Diminuir o consumo de tabaco

Vinte países europeus vão apresentar recomendações para diminuir o consumo de tabaco. Declarações
de Luís Rebelo, médico.
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ID: 34870194

05/04/2011

Diminuir o consumo de tabaco

Vinte países europeus vão apresentar recomendações para diminuir o consumo de tabaco. Declarações
de Luís Rebelo, médico.
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Duração: 00:01:08
Hora de emissão: 09:06:00
ID: 34865240

05/04/2011

Fim do tabaco em espaços público
fechados

Proibição total, um relatório europeu vem agora pedir a Portugal para acabar de vez com os cigarros
em todos os espaços públicos fechados. Comentários de Luís Rebelo, um dos médicos que participou
no estudo.
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05/04/2011

Recomendações de um relatório europeu

Um relatório europeu recomenda que em Portugal seja proibido fumar em todos os espaços públicos
fechados e que o preço do tabaco seja aumentado. O documento produzido por especialistas europeus
recomenda também que se reverta uma percentagem do custo de cada maço para a luta contra o
tabaco.
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ID: 34864083

05/04/2011

Proibição de fumar em todos os espaços
públicos fechados

Um relatório europeu elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal seja
proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja aumentado.
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Duração: 00:00:33
Hora de emissão: 07:11:00
ID: 34863675

05/04/2011

Proibição de fumar em todos os espaços
públicos fechados

Um relatório europeu elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal seja
proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja aumentado.
Declarações do médico Luís Rebelo, um dos três especialistas portugueses que participaram na
elaboração do relatório.
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Um relatório europeu, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal seja
proibido fumar em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100% 'smoke free', ou seja, ser decretada a proibição de
fumar-se em espaços fechados públicos", disse à Agência Lusa o médico Luís Rebelo, um dos três
especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo considera
"muito dissuasor, em particular em momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O também professor na Faculdade de Medicina de Lisboa lembrou que o preço de um maço de tabaco
em Portugal é cerca de 15% mais baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a
Noruega, em que chegam a custar 11 euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco. Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada
maço de tabaco vendido revertem dois cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.
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É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de
saúde" e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e
acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22% dos inquiridos em Portugal fumavam
diariamente e 4% ocasionalmente. O tabagismo é responsável por 11,7% das mortes em Portugal.

Ademar Dias

Página 19

A20

Relatório europeu recomenda proibição de fumar em todos os espaços públicos
fechados

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Destak.pt

URL:

http://www.destak.pt/artigo/91947-relatorio-europeu-recomenda-proibicao-de-fumarem-todos-os-espacos-publicos-fechados

Data Publicação:

05/04/2011

Tabaco

05 | 04 | 2011

10.20H

O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um
dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.
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O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de
saúde" e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e
acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser ativa e efetiva".

Além disso, é preciso promover a "afetação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional" de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 01 de janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as exceções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extração de fumo diretamente para o exterior.
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Em Portugal deve ser decretada a proibição de fumar em espaços fechados públicos e preço do
tabaco deve ser aumentado, dizem especialistas

O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado, escreve a Lusa.

A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento "smoke free", ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos, disse à Lusa o médico Luís Rebelo, um dos três
especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado esta terçafeira.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera muito dissuasor, em particular em momentos
de crise e para as camadas mais jovens.

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.
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O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar é outra das
recomendações do relatório.

Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação tabágica no Serviço Nacional
de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja mais formação nesta área para os profissionais de saúde
e informar e educar a população.

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser implementadas e acompanhadas.

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, a fiscalização tem que ser activa e efectiva.

Além disso, é preciso promover a afectação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional de prevenção do tabagismo. As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes
às recomendações do EQUIPP.

Redacção / PP
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O relatório europeu EQUIPP recomenda que em Portugal seja proibido fumar-se em todos os espaços
públicos fechados e que o preço do tabaco seja aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100% 'smoke free', ou seja, ser decretada a proibição de
fumar-se em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um dos três
especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais baixo
do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar onze
euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores
poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
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dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de saúde"
e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22% dos inquiridos em Portugal fumavam
diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7% das mortes em Portugal.O relatório do EQUIPP foi um dos
pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se realiza anualmente desde 2007 e
reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal,"a fiscalização tem que ser ativa e efetiva".

Além disso, é preciso promover a "afetação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional" de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as exceções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extração de fumo diretamente para o exterior.
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O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço doseja aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um
dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência dona Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
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comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de
saúde" e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e
acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser ativa e efetiva".

Além disso, é preciso promover a "afetação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional" de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 01 de janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as exceções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extração de fumo diretamente para o exterior.
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Relatório recomenda proibição de fumar nos espaços públicos fechados em Portugal

Lisboa, 05 abr (Lusa) - O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas,
recomenda que em Portugal seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o
preço do tabaco seja aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um
dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.
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O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de
saúde" e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e
acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser ativa e efetiva".

Além disso, é preciso promover a "afetação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional" de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 01 de janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as exceções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extração de fumo diretamente para o exterior.

JRS
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Tabagismo

Relatório europeu sugere que Portugal imponha mais
restrições e aumente preços

RR

Um relatório europeu sugere um aumento do preço do
tabaco em Portugal e que passe a ser proibido fumar
em todos os espaços públicos fechados.
O “Relatório EQUIPP”, produzido por especialistas europeus (três de cada um dos 20 países envolvidos), traça um ponto da situação do combate à dependência do
tabaco na Europa e deixa recomendações.
O médico Luís Rebelo, um dos três especialistas portugueses que participaram no trabalho, defende que “a
legislação em Portugal precisa ser 100% smoke free, ou
seja, ser decretada a proibição de fumar em espaços
fechados públicos”.
Rebelo, que é também professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera, por outro lado, que aumentar o preço do tabaco seria
“muito dissuasor, em particular,
num momento de crise e para as
camadas mais jovens”.
O médico sublinha que o preço de
um maço de tabaco em Portugal
é cerca de 15% mais baixo do que
a média europeia e recorda que
há países, como a Noruega, onde
um maço chega aos onze euros.

O relatório recomenda também que se reverta uma
percentagem do custo de cada maço para a luta contra
o tabaco. Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país
onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.
Outra recomendação é o reembolso dos tratamentos de
dependência tabágica, através da comparticipação de
medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais
vantajoso para o Estado, já que implica menos custos
do que os tratamentos que os consumidores poderão
mais tarde necessitar.
O documento do EQUIPP recomenda, igualmente, que
haja um maior envolvimento e mais responsabilidade
dos médicos de família neste assunto, já que são estes
os primeiros a entrar em contacto com os pacientes.
Uma “maior cobertura nacional de consultas intensivas
para deixar de fumar” é outra das recomendações. Luís
Rebelo recorda que, neste momento, há 200 consultas
de cessação tabágica no Serviço Nacional de Saúde,
mas há zonas do país onde são insuficientes.
De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco,
22% dos inquiridos em Portugal fumavam todos os dias
e 4% ocasionalmente. No nosso país, o tabagismo é responsável por 11,7% das mortes.
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O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um
dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
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que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de
saúde" e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e
acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser ativa e efectiva".

Além disso, é preciso promover a "afetação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional" de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as excepções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extracção de fumo directamente para o exterior.
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O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um
dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.
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O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de
saúde" e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e
acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser ativa e efectiva".

Além disso, é preciso promover a "afetação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional" de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as excepções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extracção de fumo directamente para o exterior.

Página 37

Página 38

A39

Relatório recomenda tabaco mais caro e proibido em locais públicos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Sim.pt

URL:

http://www.radiosim.pt/informacao_detail.aspx?ContentId=149841&AreaId=1&pagina=1
&pagina=1

Data Publicação:

05/04/2011

05-04-2011 09:37

O documento deixa várias recomendações a Portugal, entre as quais o reembolso dos tratamentos de
dependência tabágica e um maior envolvimento dos médicos de família no combate ao tabagismo.

Em Portugal, devia ser proibido fumar em todos os espaços públicos fechados e o preço do tabaco
deveria subir. A recomendação consta do relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de
especialistas.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100% 'smoke free', ou seja, ser decretada a proibição de
fumar em espaços fechados públicos", diz o médico Luís Rebelo, um dos três especialistas portugueses
que participaram na elaboração do relatório, hoje divulgado.

O documento, produzido por especialistas europeus (três de cada um dos 20 países envolvidos), traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.
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O documento deixa várias recomendações a Portugal, entre as quais o reembolso dos tratamentos de
dependência tabágica e um maior envolvimento dos médicos de família no combate ao tabagismo.

Em Portugal, devia ser proibido fumar em todos os espaços públicos fechados e o preço do tabaco
deveria subir. A recomendação consta do relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de
especialistas.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100% 'smoke free', ou seja, ser decretada a proibição de
fumar em espaços fechados públicos", diz o médico Luís Rebelo, um dos três especialistas portugueses
que participaram na elaboração do relatório, hoje divulgado.

O documento, produzido por especialistas europeus (três de cada um dos 20 países envolvidos), traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22% dos inquiridos em Portugal fumavam todos
os dias e 4% ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7% das mortes em Portugal.
Entre elas, que o preço do tabaco aumente , algo que Luís Rebelo, que é também professor na
Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em momentos de crise e
para as camadas mais jovens".

O médico sublinha que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15% mais baixo do que
a média europeia e recorda que há países, como a Noruega, em que chegam a custar onze euros.

O relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo de cada maço para a luta
contra o tabaco. Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido
revertem dois cêntimos para a prevenção.
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Outra recomendação é o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que o professor de Medicina defende ser mais vantajoso para
o Estado, já que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais
tarde necessitar.

O documento do EQUIPP recomenda igualmente que, em Portugal, haja um maior envolvimento e
responsabilidades dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrar em contacto com os
pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação tabágica no
Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

O relatório refere que todas estas recomendações devem ser "implementadas e acompanhadas".

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as excepções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extracção de fumo directamente para o exterior.

Nem todos estão a cumprir Impõe-se uma fiscalização mais eficiente
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O documento deixa várias recomendações a Portugal, entre as quais o reembolso dos tratamentos de
dependência tabágica e um maior envolvimento dos médicos de família no combate ao tabagismo.

Em Portugal, devia ser proibido fumar em todos os espaços públicos fechados e o preço do tabaco
deveria subir. A recomendação consta do relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de
especialistas.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100% 'smoke free', ou seja, ser decretada a proibição de
fumar em espaços fechados públicos", diz o médico Luís Rebelo, um dos três especialistas portugueses
que participaram na elaboração do relatório, hoje divulgado.

O documento, produzido por especialistas europeus (três de cada um dos 20 países envolvidos), traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.
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O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um
dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
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que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de
saúde" e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e
acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser ativa e efetiva".

Além disso, é preciso promover a "afetação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional" de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 01 de janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as exceções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extração de fumo diretamente para o exterior.

@Lusa
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O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos", disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um
dos três especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens".

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.
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O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma"maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja"mais formação nesta área para os profissionais de saúde"
e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser"implementadas e acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser ativa e efetiva".

Além disso, é preciso promover a"afetação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional" de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 01 de janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as exceções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extração de fumo diretamente para o exterior.

Lusa
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O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento smoke free , ou seja, ser decretada a proibição
de fumar-se em espaços fechados públicos, disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um dos três
especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, consideramuito dissuasor, em particular em momentos
de crise e para as camadas mais jovens.

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.

O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
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que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Umamaior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal hajamais formação nesta área para os profissionais de saúde
einformar e educar a população.

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem serimplementadas e acompanhadas.

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal,a fiscalização tem que ser activa e efectiva.

Além disso, é preciso promover aafectação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano Nacional
de prevenção do tabagismo.

As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as excepções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extracção de fumo directamente para o exterior.

Lusa/SOL
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Tabagismo é responsável por 11,7% das mortes em Portugal

Relatório recomenda ainda um aumento do preço do tabaco, que se reverta uma percentagem do
custo de cada maço para a luta contra o tabagismo, o reembolso dos tratamentos de dependência
tabágica, através da comparticipação de medicamentos, um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família e maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar.

O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

"A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos", disse o médico Luís Rebelo, um dos três
especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado hoje.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera "muito dissuasor, em particular em
momentos de crise e para as camadas mais jovens". O médico lembrou que o preço de um maço de
tabaco em Portugal é cerca de 15% mais baixo do que a média europeia e recordou que há países,
como a Noruega, em que chegam a custar onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco. Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada
maço de tabaco vendido revertem dois cêntimos para a prevenção.
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O relatório aconselha também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma "maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar" é outra das
recomendações do relatório. Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação
tabágica no Serviço Nacional de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja "mais formação nesta área para os profissionais de
saúde" e "informar e educar a população".

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser "implementadas e
acompanhadas".

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22% dos inquiridos em Portugal fumavam
diariamente e quatro por cento ocasionalmente. O tabagismo é responsável por 11,7% das mortes em
Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, "a fiscalização tem que ser activa e efectiva". Além disso, é
preciso promover a "afectação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano Nacional" de
prevenção do tabagismo. As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes às
recomendações do EQUIPP.

A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as excepções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extracção de fumo directamente para o exterior.

Fonte: Público
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O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado.

A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento 'smoke free', ou seja, ser decretada a proibição
de fumar-se em espaços fechados públicos, disse à agência Lusa o médico Luís Rebelo, um dos três
especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado esta terçafeira.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera muito dissuasor, em particular em momentos
de crise e para as camadas mais jovens.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

O médico Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido
revertem dois cêntimos para a prevenção.

Outras recomendações passam pelo reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, maior envolvimento e responsabilidades dos médicos de família, e
uma maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar.

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.
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A Lei do Tabaco entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008, passando a ser proibido fumar nos espaços
públicos, locais de trabalho, unidades de saúde, estabelecimentos de ensino e locais como museus,
centros comerciais, aeroportos e meios de transporte.

Nos restaurantes, as excepções estão condicionadas à dimensão dos locais e à criação de espaços
próprios para fumadores devidamente sinalizados e separados fisicamente das restantes instalações
ou com dispositivos de ventilação e sistema de extracção de fumo directamente para o exterior.
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Em Portugal deve ser decretada a proibição de fumar em espaços fechados públicos e preço do tabaco
deve ser aumentado, dizem especialistas

| 5- 4- 2011 8: 1

O relatório europeu EQUIPP, elaborado por um conjunto de especialistas, recomenda que em Portugal
seja proibido fumar-se em todos os espaços públicos fechados e que o preço do tabaco seja
aumentado, escreve a Lusa.

A legislação em Portugal precisa de ser 100 por cento "smoke free", ou seja, ser decretada a
proibição de fumar-se em espaços fechados públicos, disse à Lusa o médico Luís Rebelo, um dos três
especialistas portugueses que participaram na elaboração do relatório, que é divulgado esta terçafeira.

O documento, produzido por especialistas europeus, três de cada um dos 20 países envolvidos, traça
um ponto da situação do combate à dependência do tabaco na Europa e deixa recomendações.

O relatório recomenda também um aumento do preço do tabaco, algo que Luís Rebelo, que é também
professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, considera muito dissuasor, em particular em momentos
de crise e para as camadas mais jovens.

O médico lembrou que o preço de um maço de tabaco em Portugal é cerca de 15 por cento mais
baixo do que a média europeia e recordou que há países, como a Noruega, em que chegam a custar
onze euros.

Além do aumento do preço, o relatório recomenda também que se reverta uma percentagem do custo
de cada maço para a luta contra o tabaco.

Luís Rebelo dá como exemplo a Suíça, país onde por cada maço de tabaco vendido revertem dois
cêntimos para a prevenção.
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O relatório recomenda também o reembolso dos tratamentos de dependência tabágica, através da
comparticipação de medicamentos, algo que Luís Rebelo defende ser mais vantajoso para o Estado, já
que implica menos custos do que os tratamentos que os consumidores poderão mais tarde necessitar.

O relatório recomenda, igualmente, que em Portugal haja um maior envolvimento e responsabilidades
dos médicos de família, já que são estes os primeiros a entrarem em contacto com os pacientes.

Uma maior cobertura nacional de consultas intensivas para deixar de fumar é outra das
recomendações do relatório.

Luís Rebelo recorda que neste momento há 200 consultas de cessação tabágica no Serviço Nacional
de Saúde, mas há zonas do país onde são insuficientes.

É necessário também que em Portugal haja mais formação nesta área para os profissionais de saúde
e informar e educar a população.

O relatório refere ainda que todas estas recomendações devem ser implementadas e acompanhadas.

De acordo com o Eurobarómetro 2009 sobre tabaco, 22 por cento dos inquiridos em Portugal
fumavam diariamente e quatro por cento ocasionalmente.

O tabagismo é responsável por 11,7 por cento das mortes em Portugal.

O relatório do EQUIPP foi um dos pontos de reflexão do fórum de debate Portugal sem Fumo, que se
realiza anualmente desde 2007 e reúne peritos e representantes de entidade públicas e privadas.

De acordo com Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, uma das conclusões a que o fórum
chegou este ano foi que, em Portugal, a fiscalização tem que ser activa e efectiva.

Além disso, é preciso promover a afectação do imposto do tabaco para cumprimento do Plano
Nacional de prevenção do tabagismo. As restantes conclusões do Portugal sem Fumo são semelhantes
às recomendações do EQUIPP.
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