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Exmo. Senhor Ministro da Saúde 
Dr. Paulo Macedo  
 

 22 de Abril de 2013 
 
Assunto: Posição Nacional para apoiar uma proposta da Directiva da UE dos produtos do tabaco 
baseada na ciência de saúde pública  
 
   
 
Vimos por este meio, dirigir-nos a Vossa Excelência, como líderes na área da saúde, organizações 

de profissionais de saúde e organizações não-governamentais (ONGs) em Portugal, para exortá-lo a 

garantir que a Directiva Europeia dos Produtos de Tabaco (DEPT) seja rapidamente revista e 

actualizada1, de acordo com a ciência de saúde pública e de controlo de tabagismo. A 

Europa paga um elevado preço pela sua inércia no controlo de tabagismo, quer em custos 

económicos, quer em danos para a saúde e bem-estar dos cidadãos. O custo estimado anual das 

consequências do consumo de tabaco para a economia europeia é superior a 1,5 mil 

milhões de euros, ou seja cerca de 4,6% do PIB da União Europeia (UE) 2. Anualmente, 700 

000 cidadãos da UE morrem prematuramente devido ao consumo de tabaco e cerca de 13 milhões 

de pessoas nos 27 países da UE sofrem de doenças relacionadas com o tabaco, com efeitos 

devastadores sobre as economias, sociedades e sistemas de saúde. No entanto, os governos da 

UE dispõem, actualmente, de uma janela de oportunidade, dado que se encontra em análise 

uma proposta de revisão da directiva da UE sobre os produtos do tabaco (DPT), apresentada pela 

Comissão Europeia em Dezembro de 2012. A proposta é necessária para garantir um elevado nível 

de protecção da saúde, através da implementação efectiva das obrigações de todos os Estados 

membros da UE, Partes no Tratado da Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Tabagismo 

(CQCT) e suas directrizes3, bem como para melhorar o funcionamento do mercado interno, 

com benefícios relevantes para a economia. A maioria dos cidadãos da UE e a maioria dos 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/health/tobacco/products/revision/index_en.htm  
2 O estudo sobre a responsabilidade e os custos de saúde do tabagismo produzido para a Comissão Europeia estima que os custos 
totais, em 2009, seja 544.000.000.000 euros em custos de saúde, perdas de produtividade e anos de vida perdidos. Ver  
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_liability_final_en.pdf  
3A Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Tabaco (CQCT) é o primeiro tratado internacional sobre saúde pública do 
mundo. Visa proteger as gerações presentes e futuras contra as devastadoras consequências sanitárias, ambientais e socioeconómicas 
resultantes do consumo de tabaco e da exposição ao fumo do tabaco, através da adopção de políticas baseadas na evidência 
científica e de obrigações juridicamente vinculativas. 
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portugueses apoia as políticas de controlo do tabagismo. O Eurobarómetro, publicado em 

2012, mostra que 76% da população da UE apoia o uso de grandes advertências sanitárias ilustradas 

com imagens pictóricas e 57% apoiam a proibição de logotipos, cores e outros elementos 

promocionais nas embalagens. De acordo com a maioria dos cidadãos europeus, a proposta da 

directiva introduz advertências sanitárias ilustradas com imagens pictóricas maiores e obrigatórias, 

abrangendo 75% das superfícies principais das embalagens; proíbe o uso de sabores como mentol e 

frutas; proíbe o uso de recursos ou mensagens promocionais enganosas como “slim” e “superslim”, 

para além de promover os mecanismos de segurança necessários nas embalagens que possibilitem a 

melhoria de meios de combate ao comércio ilícito.  

O tabaco não é apenas uma questão de escolha de estilo de vida para os adultos; mais de 

dois terços dos fumadores europeus começam a fumar antes dos 18 anos. A verdade é que o 

tabaco é um produto extremamente aditivo e mortal, matando metade dos seus consumidores 

quando utilizado regularmente. Neste contexto, a comunidade de saúde pública europeia 

saúda estas propostas como um passo decisivo na direcção certa tendo em vista reduzir o 

poder apelativo do tabaco, em especial para os jovens. A comunidade de saúde pública 

defende assim que esta directiva pode e deve ainda ir mais longe. 

Apelamos ao Governo Português que adopte uma posição nacional firme que garanta o apoio à 

implementação das embalagens padronizadas ou neutras, incluindo advertências ilustradas com 

imagens pictóricas obrigatórias e de grande superfície, cobrindo 80% da frente e da parte de trás 

das embalagens.  

“Deixar correr” e pequenos avanços no controlo de tabagismo não são suficientes para travar a 

epidemia de doença e a morte prematura causadas pelo tabaco. Em todo o mundo têm sido 

demonstrado que só através da actualização e revisão periódica das políticas de controlo de 

tabagismo, baseadas na evidência científica, os governos podem reduzir o tabagismo e os danos por 

ele causados. Na Europa, o uso do tabaco tem diminuindo muito lentamente. Investigação recente 

documenta a redução de apenas um ponto percentual na prevalência de tabagismo ao longo de três 

anos, sendo a prevalência actual de 28%. Paralelamente, em Portugal, estudos recentes 

mostram que o consumo de tabaco tem aumentado nos jovens e nas mulheres portuguesas, 

em todas as faixas etárias.4,5 Numa situação de crise socioeconómica, desemprego e 

ruptura social a prevalência de tabagismo poderá aumentar consideravelmente. Em 

comparação, a prevalência de tabagismo na Austrália e no Canadá, líderes mundiais em controlo do 

tabagismo, tem baixado sistematicamente devido à implementação de políticas adequadas,  

 
4Feijão F. INME 2011 – 3.º Ciclo/secundário.  Consumo de drogas e outras substâncias psicoativas: uma abordagem integrada. 

Disponível em: http://www.idt.pt/PT/Noticias/Documents/2012/INME-2011.pdf 

5Machado A, Nicolau R, Dias CM: Consumo de Tabaco pela população portuguesa. Dados do INS 2005-2006. Rev Port 
Pneumol 2009, 15(6):1005-1027. 
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sendo, actualmente, a prevalência de cerca de 17%6. Toda a informação científica credível, mostra 

que as medidas contidas na proposta da Comissão Europeia a serem implementadas seriam 

eficazes. Os benefícios estão devidamente documentados e explicitados de modo abrangente na 

“avaliação de impacto” da DPT (TPD-Impact Assessment)7, mostrando ganhos líquidos reais para a 

economia e para a sociedade. Os únicos adversários da regulamentação eficaz do tabaco são as 

empresas de tabaco e seus aliados, que de um modo encapotado, e agindo através de terceiros, têm 

desenvolvido esforços sistemáticos para enfraquecer a legislação de controlo do tabaco. Alegam que 

as medidas propostas pela directiva são ineficazes, que as advertências ilustradas com imagens 

pictóricas de grande superfície e embalagens padronizadas de produtos do tabaco vão aumentar o 

contrabando, e que a regulamentação dos produtos de tabaco põe em risco os empregos dos 

europeus. Existe evidência inequívoca de que estas declarações não só são falsas, como são, 

intencionalmente, destinadas a impedir ou retardar a implementação de medidas efectivas 

para reduzir a prevalência do tabagismo8. Em anexo enviamos um resumo dos argumentos 

da indústria e da evidência científica que os rebate. 

Esta legislação é fundamental para a recuperação económica da Europa. Ao melhorar a saúde 

dos cidadãos, o controlo do tabagismo vai preservar o capital humano da Europa e a 

produtividade da sua força de trabalho altamente qualificada. Esta directiva irá salvar 

milhões de vidas, prevenindo que os jovens comecem a fumar e incentivando os fumadores 

a deixar de fumar, reduzindo assim a carga que a sociedade paga pela dependência do tabaco. 

É nosso entendimento que o Senhor Ministro da Saúde tem intenção determinada de desenvolver 
uma política de saúde que privilegie a Saúde Pública, tendo manifestado publicamente que a 
prevenção e controlo do tabagismo são prioridades desta estratégia. Recentemente foi aprovado o 
programa de saúde prioritário de prevenção e controlo de tabagismo. Como tal apelamos também 
ao Governo Português e aos Senhores Deputados que defendam uma DPT forte no seu maior 
objectivo de prevenção e controlo de tabagismo e representem a maioria dos portugueses.  
 
Entendemos que soube afirmar a necessidade desta legislação crucial que se relaciona directamente 
com a saúde e o bem-estar dos cidadãos, com profundas implicações para o desenvolvimento 
económico e a recuperação económica da UE e seus Estados Membros. Representantes da 
comunidade científica e da saúde pública em Portugal gostariam de manifestar o seu apoio nesta 
causa e estarão sempre disponíveis para discutir essas questões importantes mais detalhadamente e 
de desenvolver esforços conjuntos para o progresso do controlo de tabagismo em Portugal. 
 
Esperando uma resposta sua 
Subscrevo-me com consideração 
 
 
Luís Rebelo 
Presidente da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo 
lrebelo@sapo.pt 
www.coppt.pt 
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________________________________________________________________________________ 
6 Relatório da OMS sobre a epidemia global do tabaco de 2011, disponível em:  

http://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/index.html  
7 http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf  

8 Block, amend, delay: Tobacco industry efforts to influence the European Union’s Tobacco Products Directive (2001/37/EC)’   

http://www.smokefreepartnership.eu/Block-amend-delay-tobacco-
industryhttp://www.who.int/tobacco/global_report/2011/en/index.html 


