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NOTA DE IMPRENSA 
 

DIA 31 DE MAIO DE 2012 – DIA MUNDIAL SEM TABACO 
 

 

COPPT NÃO CONCORDA COM MORATÓRIA PARA RESTAURANTES E AFINS 
 

 
Hoje, dia 30 de Maio de 2012, véspera do DIA MUNDIAL SEM TABACO, o Sr Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, Dr Fernando Leal da Costa deu uma entrevista à LUSA em 
que apresentou a intenção de promover “alterações pontuais” na atual Lei do Tabaco. 
 
Entre as alterações a que alude apresenta a intenção de impedir “a instalação de novos 
locais para fumadores” e quanto aos atuais propõe “uma moratória de pelo menos oito 
anos a partir do momento em que foi instalado o equipamento”. 
 
O jornal Público on line, hoje, titulava “Zonas para fumadores em espaços públicos vão 
acabar até 2020”. 
 
A COPPT só pode estar contra esta intenção do Governo que se espera que não avance 
neste ponto e com este conteúdo. 
 
É o benefício dos infrator à Lei. 
 
Todos os estabelecimentos da restauração e afins sabiam que ao investir em equipamentos o 
estavam a fazer, correndo o sério risco de a lei ser mudada de acordo com a robusta 
evidencia cientifica publicada e as boas práticas existentes, desde há anos, noutros países. 
 
Acresce, que é mais que duvidoso o conceito de “amortização de equipamento”. Que 
equipamento? Uma ventoinha? Uma ventax? Que valor de amortização? 100 ou 50 000 
euros? desde quando? Vamos manter o nosso País até 2020 na cauda europeia das 
medidas de controlo do consumo do tabaco? 
 
Pelo contrário, o que não terá custos é a passagem de um estabelecimento para a 
proibição total. O valor de um dístico chega! 
Sr. Secretário de Estado, pode contar com o apoio da COPPT para todas as medidas que 
protejam os cidadãos do fumo do tabaco e apoiem os fumadores quando querem deixar de 
fumar.  
Não conte connosco para medidas erradas, sem evidência científica e defendidas pelos 
representantes dos interesses económicos que pululam à volta do tabaco. 
 
 
Lisboa, 30 de Maio de 2012 
 
Presidente da Direção da COPPT 
Prof. Doutor Luís Rebelo 


