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ESTE BRIEFING DA SMOKE FREE PARTNERSHIP 
 

1. Estabelece a base da evidência para as principais novas 
medidas na revisão da Diretiva dos Produtos de Tabaco (DPT). 
2. Enumera os mitos que são apresentados pela indústria do tabaco. 
3. Explica porque acreditamos que, em alguns casos, a Diretiva dos Produtos do Tabaco 
(DPT) deve ser revista e melhorada. 
 
 
O TABAGISMO É UM COMPORTAMENTO ADITIVO DE CRIANÇAS E JOVENS 
ADULTOS -   
- A  DPT IRÁ AJUDAR A PROTEGER AS PRÓXIMAS GERAÇÕES 
 
Os fumadores começam a fumar na infância e tornam-se dependentes: 70% dos 
fumadores começam antes dos 18 anos e 94% antes dos 25.1 

• Fumar é a principal causa de morte prematura evitável e de doença, matando 700.000 
pessoas na UE a cada ano, mais do que as seis seguintes causas em conjunto (mortes na 
estrada, drogas ilegais, suicídios, assassinatos, sida e acidentes de trabalho).2 

• Estima-se que, em cinco anos, DPT poderá reduzir o número de fumadores na UE de 2,4 
milhões, proporcionando um ganho líquido de 2.235 postos de trabalho, um benefício 
líquido para a economia de 4 bilhões de euros, 506 milhões de euros de redução anual das 
despesas de saúde e poupança de 16,8 milhões anos de vida.2 

• Países como o Canadá3 e a Australia4, com estratégias abrangentes de controlo de 
tabagismo já implementadas, incluindo advertências sanitárias ilustradas de tamanho 
grande, têm conseguido declínios significativos do tabagismo entre os jovens ano após 
ano. 
 

 
• O conflito de interesse da Indústria do Tabaco 
 
As multinacionais do tabaco visam maximizar o valor para os acionistas e, em 
consequência, resistem às tentativas dos governos para reduzir a prevalência do 
tabagismo. A UE e os seus Estados Membros (EM) reconhecem que há um conflito 
irreconciliável de interesse entre a indústria do tabaco e a saúde pública.5 Como partes no 
Convenção Quadro da OMS para o Controlo do Consumo do Tabaco (FCTC) a UE e seus 
EM estão obrigados a assegurar que a livre passagem e os interesses comercias da 
indústria do tabaco não minem as politicas de controlo de tabagismo.6 
Em 2000 a BAT reivindicou que a DPT atual, então em negociação, iria 'acabar' com o 
emprego na indústria do tabaco no UK.7 No entanto, em 2005, quando mudou a sua 
produção para fora da UE, com a perda de mais de 500 postos de trabalho no Reino Unido 
e Irlanda, o comunicado de imprensa da BAT referia que aquela medida pretendia reduzir 
os custos e que não tinha sido tomada por causa da DPT.8 O Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização indicou que os despedimentos na indústria do tabaco eram 
causados principalmente pela globalização e não pela legislação de controlo de 
tabagismo.9 
Os argumentos da indústria contra a DPT geralmente não são verificados de forma 
independente ou através de revisão de pares científicos. A maioria das evidências que 
apoiam a DPT é produzida por académicos e médicos de saúde pública, sendo sujeitas a 
verificação independente e a peer reviewing.  

Adiante são apresentados vários argumentos contra os mitos da indústria do tabaco. 
Todas as evidências referidas neste documento estão documentadas em fontes, podendo 
as referências completas ser encontradas na versão on-line desta publicação. 
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Mito nº1 
Não há nenhuma evidência de que as medidas incluídas na proposta de DPT irão 
funcionar 
 
FACTO 

Há boa evidência de que as medidas da DPT são proporcionadas em termos do mercado 
interno e irão ajudar a reduzir o número de jovens que começa a fumar, levarão mais 
adultos fumadores a parar de fumar e ajudarão a prevenir a recaída em ex-fumadores. 
Veja abaixo um resumo da evidência. 
 
Advertência de imagem mais texto ocupando 75% do espaço da frente e da parte de 
trás da embalagem [3,2; art. 9] 
 
Uma revisão sistemática da evidência mostra que as advertências sanitárias nas 
embalagens de tabaco são eficazes para desencorajar os jovens de começar a fumar e 
para motivar os fumadores a pensar em parar de fumar. As imagens de advertência e 
avisos com tamanho 75% e acima são significativamente mais eficazes do que apenas 
texto de tamanho 50% ou inferior e são particularmente eficazes nos jovens. 10 

Na Bélgica, o número de chamadas para a linha direta de apoio aumentou mais de dois 
terços no ano que foram incluídas advertências pictóricas nas embalagens que continham 
o número de contacto.11 
 

Países que introduziram advertências ilustradas de tamanho grande fizeram-no como parte 
de uma estratégia abrangente de controlo de tabagismo. Dado que o impacto das 
mudanças nas embalagens não é imediato, pode por vezes, ser difícil estabelecer uma 
relação causal da ligação entre advertências sanitárias e uma redução no número de 
jovens que começam a fumar. No entanto, no Canadá há boa evidência de que a 
introdução de advertências ilustradas em 2001, foi eficaz no aumento das tentativas de 
abandono e na redução das taxas de consumo de tabaco.12 
No ano em que foram introduzidas imagens de advertência, as taxas de consumo dos 15 
aos 19 anos de idade caíram de 25% para 22% e continuaram a cair, de tal forma que em 
2011 apenas 12% de jovens dessa faixa etária eram fumadores habituais.3 
 
Remoção da informação sobre os níveis alcatrão, nicotina e monóxido de carbono 
(ANCO) nos pacotes e sua substituição por informação descritiva [3,2, Art.12] 

 
Esta proposta está em linha com a nova evidência que mostra que a informação 
quantitativa sobre alcatrão, nicotina e monóxido de carbono incluída na margem dos 
maços de cigarros é enganosa, uma vez que incentiva os consumidores a pensar que 
alguns produtos do tabaco são mais seguros ou menos arriscados do que outros.13 14 

Isto é falso, visto que os cigarros de baixo teor em alcatrão não têm menos probabilidade 
de matar do que os cigarros de alto teor de alcatrão.15 16 No entanto, em todos os Estados-
Membros, os fumadores tendem a mencionar os níveis ANCO como a melhor indicação da 
nocividade de uma marca 17 e, particularmente aqueles que pensam parar de fumar, olham 
para esta informação com regularidade.18 Este facto também apoia a necessidade de se 
deixar de incluir a informação nos pacotes, uma vez que é claro que os fumadores que 
querem abandonar o hábito consultam a informação na embalagem. 
 
Proibição de cigarros “slim” [3,2], Art.12 
 
A investigação sobre o impacto do design do pacote em mulheres jovens, incluindo o 
impacto de descritores de marca como "slims", bem como de embalagens estreitas e cores 
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rosa, demonstra que estas embalagens são 
simultaneamente enganosas e significativamente mais atrativas para mulheres jovens.19 20 
Em particular, tais embalagens podem reforçar a crença de que fumar ajuda a controlar o 
apetite e a evitar o aumento de peso, sendo menos prejudicial. Este é um problema 
crescente que a DPT precisa de ter em conta, uma vez que se espera um aumento global 
de vendas de cigarros “slim”, que são explicitamente dirigidos às mulheres, de 4% a 13% 
do mercado entre 2011 e 2016. 21 
 
Número mínimo de 20 cigarros por embalagem e requisito de pacote com forma 
cubóide [art. 13] 
 

O aumento do preço médio de um pacote de cigarros ajuda a reduzir a adesão de jovens, 
uma vez que os jovens são particularmente sensíveis ao preço e adiam a compra de 
cigarros de preço elevado.22  
Maços com menos de 19 cigarros já estão proibidos em 16 dos 27 EM . As advertências de 
saúde são fprojetadas para funcionar melhor em embalagens de forma cubóide, os avisos 
têm menor impacto noutros formatos, tais como embalagens em forma de batom e de 
perfume23 uma vez que o texto se torna compactado. 
 
Ingredientes e emissões – proibição de sabores [3,1, Art.6] 
 

São proibidos produtos de tabaco com sabores característicos que definem o gosto do 
tabaco (por exemplo, chocolate, menta, baunilha, pêssego, cereja e uva). Estes sabores 
melhoram o paladar e tornam mais fácil a inalação, particularmente para os jovens que 
acabam de iniciar o consumo.34 
 
Mito nº 2 
A proposta vai aumentar o mercado ilícito de tabaco 
 
FACTO 
A preocupação das multinacionais de tabaco sobre o comércio ilícito precisa ser avaliada 
no contexto da sua história de alguns fabricantes terem facilitado o contrabando dos seus 
produtos.2526 27 28 Desde 2004, as quatro maiores empresas de tabaco internacionais 
pagaram bilhões de dólares em multas e pagamentos para resolver litígios em relação com 
o contrabando de cigarros na EU, Canadá e Japão.29 30  
A Tobacco Internacional encontra-se atualmente sob investigação da EU.31 
A avaliação de impacto confirma que nenhuma evidência convincente foi apresentada pela 
indústria do tabaco de que advertências de maior tamanho, avisos pictóricos ou 
embalagens padronizadas levarão a um aumento do comércio ilícito de tabaco, reduzindo 
desse modo as vendas legais.2 EM que introduziram imagens de advertência não 
observaram nenhum aumento no comércio ilícito; de facto, no Reino Unido desde que 
imagens de advertência foram introduzidas em 2008, o mercado ilícito de cigarros diminuiu 
firmemente de 14% para 9%.32 
Os maços de tabaco já são facilmente falsificados, sendo por isso que a indústria coloca 
marcações secretas nos pacotes de tabaco para distinguir os autênticos dos falsos. Sob a 
nova diretiva os pacotes vão continuar a ter todas as advertências de saúde e as outras 
marcações exigidas nas atuais embalagens - assim não vão ser mais facilmente 
contrafeitos.33 
Controlar o comércio ilícito é uma questão de aplicação da lei e fiscalização. O protocolo 
do comércio ilícito (ITP) para a Convenção-Quadro da OMS foi adotado em Novembro de 
2012 e irá reforçar ainda mais a capacidade da UE para controlar o comércio ilícito, uma 
vez que seja ratificado. As medidas tal como estabelecidas na DPT vão exigir a todos 
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fabricantes de tabaco que implementem sistemas de monitorização e controlo que sejam 
projetados para permitir à EU satisfazer os requisitos da IPT. 
 
Mito nº3 
Estas propostas não são populares  
FACTO 
As políticas de controlo de tabagismo são bem aceites pelos cidadãos e populares: 76% 
apoiam a colocação de imagens de advertência nos maços; 73% apoiam a melhoria de 
funcionalidades de segurança nas embalagens; 63% apoiam a proibição de aromatizantes; 
57% apoiam a existência de embalagens simples, padronizadas.17 
 
Mito n º4 
A proposta vai prejudicar o emprego na EU 
FACTO 

Estima-se que as propostas da DPT diminuam o consumo de tabaco de 2% ao longo de 
um período de 5 anos. Esta diminuição nas vendas conduzirá a uma pequena diminuição 
do emprego no setor do tabaco, continuando esta tendência no longo prazo. No entanto, a 
indústria do tabaco não é uma indústria de trabalho intensivo. Em 2008, a indústria do 
tabaco empregava somente 34.000 pessoas 34, ou seja, 0,015% do total de empregados 
em toda a UE-27. Menos despesas com produtos do tabaco significam mais despesas com 
produtos não-tabaco e serviços em setores de trabalho intensivo. 
Estas indústrias irão assistir a um aumento na procura dos seus produtos e a um aumento 
na criação de emprego estimado em 2.234 postos de trabalho adicionais na UE durante os 
próximos cinco anos. 35 
 
 
Mito nº 5 
A proposta vai prejudicar os produtores de tabaco na EU 
FACTO  

A produção de tabaco na UE representa apenas um quarto do abastecimento de tabaco da 
indústria europeia de tabaco.36 37 Uma redução de 1% de produtos de tabaco na EU  
resultará, no máximo, na redução de 0,25% da produção de tabaco na Europa.37  

A UNITAB reconheceu que a proibição de sabores não prejudicará só por si os produtores 
específicos Burley, pois não irá impedir o uso de aditivos no tabaco Burley.38 

 
 
Mito n º 6 
A complexidade das medidas (por exemplo, regulação dos ingredientes, 
monitorização e controlo) poderia minar a viabilidade de um conjunto de Pequenas e 
Médias Empresas (PME) 
FACTO 

A aplicação das medidas da DPT é da responsabilidade de fabricantes de tabaco não 
PME, de forma que não há nenhuma razão para que as propostas comprometam a 
viabilidade das PME. As vendas a retalho vão diminuir gradualmente, mas não 
imediatamente, visto que o principal impacto será a redução da iniciação de jovens que 
não são atualmente fumadores e, portanto, as lojas terão tempo para se adaptar. 
 
 
Mito nº 7  
Controlos adicionais sobre embalagens violam os direitos de propriedade intelectual 
levando a reivindicação de compensações 
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FACTO 

O uso de marcas de tabaco já é limitado pela lei. O uso de uma marca é um privilégio, não 
um direito, tal como é explicado no acordo TRIPS, artigo 20 e artigo 8 (1) que especifica 
que “os membros podem tomar as medidas necessárias para proteger a saúde pública, 
desde que essas medidas estejam de acordo com as disposições do presente Acordo." De 
facto, os acordos comerciais internacionais não criam o direito de utilizar marcas 
comerciais, e em qualquer caso, permitem que os governos possam implementar medidas 
para proteger a saúde pública.39 O uso de marcas já está limitado pela atual lei da EU na 
presente DPT40 e pela Diretiva dos Medicamentos 41 sem compensação a ser devida. 
 
 
Mito nº8  
As propostas irão criar barreiras ao comércio em vez de as remover  
FACTO 

Tal como a avaliação de impacto demonstra, as propostas da DPT irão garantir aos EM a 
possibilidade de alinhar a legislação nacional com as obrigações internacionais e com a 
evidência científica e, ao mesmo tempo, garantir um elevado nível de proteção da saúde 
conforme exigido pela lei da EU.2 
 
 
 
Mito n º 9 
Os maços padrão e advertências sanitárias maiores irão criar confusão e custos 
adicionais para as pequenas empresas 
FACTO 

É tão fácil vender pacotes padrão como pacotes de marca. 
As estimativas da indústria de que seriam necessários 45 segundos a mais por cada venda 
são baseados num levantamento das opiniões de apenas 6 retalhistas de tabaco.42 Uma 
Investigação objetiva que mediu mais de 5.000 transações descobriu que os pacotes 
padrão não aumentam os tempos de transação, com base na experiência da Australia.43 
 
 
 
Mito n º 10: 
A indústria do tabaco deve ter igual direito em influenciar o processo de decisão 
política para a comunidade de saúde 
FACTO   

O tabaco não é como qualquer outro produto, visto que é o único produto de consumo 
legal no mercado que é letal quando utilizado como previsto. É por isso que o governo do 
Reino Unido e mais de 170 outros governos subscreveram a Convenção Quadro da OMS 
sobre o Controlo do Tabaco que coloca obrigações legais aos governos no sentido da 
regulamentação estrita dos produtos do tabaco e protege as suas políticas de controlo do 
tabaco dos interesses comerciais e adquiridos da indústria do tabaco.  
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Melhorias à DPT  
A Smokefree Partnership acredita que a DPT pode melhorar nos aspectos seguintes:  
 

 
Embalagem Padronizada  

[(40),(41) Art.24]  
 
Os EM poderão introduzir as embalagens padronizadas, mas acreditamos que tal deverá 

ser obrigatório na DPT. De facto, existe evidência de que a embalagem padronizada, 
removendo todos os elementos da marca e design da embalagem (logos, cores, etc), além 

do nome do produto num registo padrão, consegue aumentar a eficácia do impacto das 

advertências sanitárias, e elimina o efeito apelativo e atraente da embalagem especialmente 
para os jovens. Para citar um funcionário da Philip Morris “..O nosso veículo de 

comunicação final com o fumador é a embalagem em si. Na ausência de quaisquer outras 
mensagens de marketing, a nossa embalagem ...... é o único comunicador da essência da 
nossa marca "44 
 
Características  de Rastreabilidade e Segurança 

[ Art.14 ] 
 
A proposta da DPT requer um sistema de identificação/detecção  inserido na embalagem, 
ao longo de toda a cadeia de fornecimento (excluindo os retalhistas). A actual Directiva dá 
poderes à Comissão para adoptar medidas técnicas específicas relacionadas com a 
detecção e identificação dos produtos de tabaco. Este poder é conseguido através da 
aprovação da DPT. Esta nova medida fortalece o poder dos EM para controlar o comércio 
ilícito de tabaco, ao mesmo tempo que permite que o consumidor verifique a autenticidade 
dos produtos de tabaco. No entanto, esta proposta poderia ser muito reforçada se incluísse 
conexões entre os identificadores da embalagem individual e o seu empacotamento 
exterior; sistemas de detecção/segurança visíveis e invisíveis; Por último é essencial que o 
acesso e armazenamento da informação  relacionada com a detecção e identificação dos 
produtos de tabaco sejam totalmente independentes da indústria do tabaco. 
 
Produtos sem tabaco contendo nicotina (non-tobacco nicotine products)   

 [Art. 18] 
 

A atual proposta de Directiva exige que os produtos sem tabaco mas contendo nicotina 
acima de um certo teor de concentração nicotínica sejam autorizados como medicamentos; 
enquanto que os produtos que apresentem concentração abaixo desse teor seriam 
regulamentados como produtos de tabaco e como tal ser-lhes-ia aplicada a 
regulamentação da Directiva dos produtos de tabaco (DPT). Recomendamos fortemente 
que todos os produtos sem tabaco contendo nicotina sejam regulamentados como 
medicamentos, independentemente do teor de nicotina. Eis as razões:  

 A regulamentação como medicamentos assegurará que os fumadores tenham acesso a 
produtos de boa qualidade; evitando que os mesmos sejam promovidos ou vendidos a 
crianças e a jovens não fumadores. Por outro lado estes produtos serão abrangidos 
pela proibição de sabores como pastilha elástica, chocolate ou baunilha, que são 
atraentes para as crianças.  

 O limiar de concentração nicotínica proposto na Directiva é muito difícil de ser medido, 
pois o nível de nicotina absorvida pelo consumidor depende da forma de inalação e/ou 
características de utilização do produto e não do teor nicotínico em si referido no 
produto antes de ser consumido. Deste modo, a actual proposta de Directiva levaria a 
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uma má regulamentação destes produtos, pois é difícil, caro ou mesmo não exequível 
determinar sistematicamente o nível do teor de concentração nicotínica destes produtos. 
A ser assim, produtos similares seriam regulamentados de maneiras totalmente 
distintas.  

 Os produtos regulamentados pela DPT exigirão uma advertência sanitária à frente e 
atrás dizendo” Este produto contem nicotina e pode prejudicar a sua saúde”. Esta 
advertência é enganosa pois pode evitar que os fumadores usem medicamentos 
contendo nicotina como tratamento da cessação tabágica (substitutos de nicotina). Os 
substitutos de nicotina têm uma licença de medicamentos na EU pois são seguros e 
eficazes a ajudar os fumadores a parar de fumar. A regulamentação destes produtos 
como medicamentos retirará a necessidade desta advertência. 
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