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Reunião 24.04.2013 no INSA, IP 

 
Memorando e conclusões 

 
 
No contexto da revisão da diretiva dos produtos do tabaco (DPT) que está em 
curso na União Europeia e, com a finalidade de envolver as ONG portuguesas 
na estratégia europeia de advocacy em favor de uma regulamentação baseada 
na evidência de saúde pública, teve lugar, no dia 24.04.2013, no Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP, a reunião de lançamento deste 
Movimento em Portugal.  
 
A reunião contou com a participação de ONG, sociedades científicas, peritos em 
controlo do tabagismo, associações profissionais, encontrando-se presentes as 
seguintes entidades: Direção-geral da Saúde; Instituto Nacional de Saúde 
Doutor Ricardo Jorge; Sociedade Portuguesa do AVC; Confederação 
Portuguesa de Prevenção do Tabagismo; DECO; Escola Nacional de Saúde 
Pública; Associação Internacional de Temperança; Programa Tabagismo, sua 
Prevenção e Cessação; Sociedade Portuguesa de Tabacologia e médicos 
pneumologistas.  
 
A reunião visou contribuir para o reforço do movimento global europeu de ONG e 
teve por objetivos fundamentais: 
 

1) Divulgar as medidas que estão em discussão nas instituições Europeias 
no âmbito da revisão da Diretiva dos Produtos do Tabaco; 

 
2) Promover a boa articulação de ONG portuguesas interessadas no 

Controlo do Tabagismo, enquadradas pelo movimento global de ONG 
europeias.  

 
A Dra. Sofia Ravara, especialista de Pneumologia e membro perito do Comité de 
Controlo de Tabagismo da Sociedade Europeia Respiratória, apresentou o tema 
em discussão e as medidas que são propostas para que a próxima DPT tenha 
impacto na saúde e bem-estar de toda a população europeia e, em especial dos 
jovens, das mulheres e dos grupos sociais mais desfavorecidos. O Presidente da 
Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo, Professor Doutor Luís 
Rebelo moderou a sessão. 
 
 
O movimento europeu de advocacy é liderado pela Smokefreepartnership, uma 
ONG de controlo de tabagismo sedeada em Bruxelas. A Smoke Free 
Partnership é uma parceria estratégica, independente e flexível entre a 
European Respiratory Society, a Cancer Research UK  e a European Heart 
Network. Visa promover o controlo do tabagismo, quer na vertente da 
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sensibilização e na tomada de decisão política, quer na vertente da investigação, 
ao nível da UE e nacional, em colaboração com outras organizações de saúde 
da UE e com as redes de controlo de tabagismo da UE. 
A estratégia delineada compreende: 
 

 Criação de um movimento global de ONG, sociedades científicas, 
associações profissionais;  

 Envolvimento dos media de forma contínua e em ações específicas; 

 Envolvimento da sociedade civil; 

 Coesão de posições das ONG: uma única e clara voz; 

 Prioridades e metas a atingir ao longo do ano; 

 Produção de materiais de divulgação baseados na evidência científica e 
de saúde pública, destinados à utilização de todos; 

 Ações de sensibilização e de pressão, efetuadas pelas ONG, sociedades 
e associações envolvidas, direccionadas a deputados do Parlamento 
Europeu, a deputados dos Parlamentos dos vários Estados Membros 
(EM), aos Governos, etc.  

 
 
Das ações já desencadeadas, destaca-se o envio, às várias entidades acima 
referidas, de cartas e de briefings. Salienta-se que os respetivos conteúdos, 
embora padronizados, têm ligeiras adaptações para a realidade de cada EM.  
 
Em Portugal, nos dois dias que antecederam a reunião do INSA, foram 
remetidos, por diferentes emissores em simultâneo, cartas e briefings aos 
seguintes destinatários: 
 

 Todos os parlamentares portugueses em Bruxelas; 

 Grupos parlamentares dos partidos representados na Assembleia da 
República; 

 Comissão Parlamentar da Saúde; 

 Gabinete do Primeiro-ministro e membros do Governo da República; 

 Membros dos Governos dos Açores e da Madeira; 

 Gabinete do Presidente da República. 
 
 
 
Próximos passos: 
 
1) Aumentar em Portugal o número de entidades e personalidades envolvidas no 
Movimento em favor de uma DPT forte:  
 

 Convidar as organizações presentes na reunião INSA a disseminar as 
iniciativas do Movimento de ONG junto da sua rede de contactos; 
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 Enviar das cartas e briefings aos mesmos destinatários pelas mesmas 
organizações; 

 Desenvolver base de dados de contactos e pontos focais; 

 Reunir contactos de voluntários para uma participação mais direta no 
movimento nacional; 

 Associar o Movimento à divulgação de estudos epidemiológicos, de 
controlo de tabagismo e de impacto das políticas de saúde, envolvendo 
investigadores e peritos nacionais e internacionais, reforçando a 
importância da evidência científica na tomada de decisão; 

 Promover um segundo encontro, mais alargado, trazendo de novo o tema 
e chamando outros interessados; 

 Ação de sensibilização no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco (31 Maio); 

 Disponibilizar informação nos websites das entidades envolvidas. 
 
2) Reforçar a estratégia portuguesa, de acordo com o timing da estratégia 
europeia: 
 

 Obter a posição dos parlamentares e governo; 

 Manter contato e disponibilizar apoio aos parlamentares e governo na 
condução do tema; 

 Enviar aos parlamentares e governo updates das iniciativas que estão em 
curso, permitindo manter o assunto em agenda, de forma constante;  

 Press releases e artigos de opinião: 

 Envolver personalidades que se associem ao Movimento (figuras 
públicas; artistas, etc.); 

 Promover iniciativas de sensibilização e participação da sociedade civil; 

 Manter envolvidas e informadas as ONG, associações científicas, 
associações de profissionais e toda a rede de contactos do Movimento, 
quanto às iniciativas previstas, em curso e resultados. 
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