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Organizações de saúde UE aplaudem posição do Parlamento Europeu contra os 
acordos com a indústria do tabaco 

Bruxelas, 10 de março de 2016: Ontem, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução declarando 
inequivocamente que a Comissão Europeia não deve renovar, estender ou renegociar o acordo sobre o 
comércio ilícito e contrabando de tabaco com a Phillips Morris International (PMI) para além da data atual 
de expiração, em Julho de 2016. 

A resolução foi aprovada por uma esmagadora maioria de 414 votos a favor, 214 contra e 66 abstenções; 
e ainda pela esmagadora maioria dos deputados portugueses, à exceção de 4 deputados (2 do PSD e 1 do 
PP contra; 1 abstenção do Partido Terra).* O parágrafo explicitamente exortando a Comissão para rejeitar 
quaisquer extensões ganhou uma maioria ainda mais expressiva de 432 votos. A decisão de renovar o 
acordo com a PMI está atualmente sob consideração ativa pela Comissão Europeia e uma decisão será 
tomada em breve, daí que a resolução contra do Parlamento Europeu seja crucial e oportuna. 

A Smoke Free Partnership (SFP), juntamente com mais de 30 organizações de saúde pública em toda a 
Europa, incluindo o Movimento de ONG Portuguesas pelo Controlo do tabaco, rogam que a Comissão 
Europeia respeite a forte mensagem política enviada por esta resolução. Instamos a Comissão a 
concentrar os seus esforços para promover a ratificação e implementação do Protocolo da Convenção 
Quadro de Controlo de Tabaco da OMS para eliminar o comércio ilícito de produtos do tabaco, bem como 
a promover a aplicação da Diretiva UE dos produtos do tabaco de 2014: são estas as ferramentas 
internacionais adequadas para combater o comércio ilícito de tabaco. Acima de tudo, a Comissão deve 
estar ciente de que o relacionamento e a colaboração estreita da UE com a indústria de tabaco vai minar 
a credibilidade da Europa e os seus compromissos internacionais para a ratificação do Protocolo 
Internacional da OMS sobre o Comércio Ilícito. 

Florence Berteletti, Diretora da SFP disse: '' Hoje, os deputados Europeus disseram alto e claro: a saúde 
pública dos cidadãos europeus não é negociável e não podemos confiá-la à indústria do tabaco. 
Esperamos que a Comissão Europeia oiça a decisão do Parlamento Europeu e diga NÃO a qualquer 
extensão possível. Há meios disponíveis muito mais eficazes para combater o comércio ilícito, incluindo a 
Diretiva UE relativa aos produtos do tabaco e o Protocolo internacional da OMS para eliminar o comé rcio 
ilícito de produtos do tabaco. Ao invés de fragilizar os referidos mecanismos através de acordos com a 
indústria do tabaco, a UE deveria concentrar os seus esforços políticos e os seus recursos na 
implementação da Diretiva UE e na promoção da ratificação global do Protocolo".  

*http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20160309%2bRES-
RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN&language=EN O voto dos deputados do PE (DPE) contra a renovação do acordo PMI está páginas 76-77: 
DPE sob o sinal (+) aprovaram a Resolução contra o acordo. DPE sob o sinal (-) não aprovaram. DPE sob o sinal (0) abstiveram-se.   
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A Smokefreepartnership e as organizações de saúde europeias, incluindo o Movimento de ONG 
Portuguesas pelo Controlo do tabaco, mantêm-se fortemente empenhadas em promover medidas 

eficazes de luta contra o comércio ilícito de tabaco.  

Notas para os jornalistas:  

 
A Smoke Free Partnership é uma parceria estratégica, independente e flexível entre a Cancer Research 
UK (www.cancerresearchuk.org), the European Heart Network (www.ehnheart.org) and Action on Smok-
ing and Health (UK) (www.ash.org.uk). Visa promover o controlo do tabagismo, quer na vertente da sen-
sibilização e na tomada de decisão política, quer na vertente da investigação, ao nível nacional e da UE, 
em colaboração com outras organizações de saúde da UE e com as redes de controlo de tabagismo da UE. 
Para obter informações adicionais, consulte o site da SFP: www.smokefreepartnership.eu  
 
A Coligação SFP, criada em 2014, é uma rede especializada de mais de 25 organizações independentes da 
UE e nacionais com conhecimentos técnicos em matéria de política de controlo do tabaco, entre os quais 
o Movimento de ONG Portuguesas pelo Controlo do tabaco. Liderados pela SFP, os parceiros da coligação 
trabalham juntos para promover e apoiar a prevenção do tabagismo através do desenvolvimento de es-
tratégias de advocacy em políticas de controlo do tabaco, bem como a nível internacional, europeu e 
nacional, através do desenvolvimento e implementação da Convenção-Quadro de Controlo de Tabaco da 
OMS, seus protocolos e directrizes.  
  
O Movimento de ONG Portuguesas pelo Controlo do tabaco, sediado na CATR (Centro de Advocacy, Tra-
tamento e Reabilitação, Lisboa) e membro da Coligação Europeia SFP, constitui-se como uma rede multi-
disciplinar especializada, sem personalidade jurídica, composta por organizações independentes, traba-
lhando conjuntamente, para os seguintes objectivos: 

•Sensibilizar a sociedade civil para os malefícios do tabaco, promovendo a sua participa-
ção activa no controlo de tabagismo 
•Promover a implementação de políticas abrangentes de controlo de tabagismo.  

A estratégia do movimento compreende: 
•A criação/fortalecimento de uma plataforma de acção concertada de ONG, sociedades 
científicas, associações profissionais e cidadãos  
•O envolvimento contínuo da sociedade civil e dos media em acções específicas  
•A promoção da coesão de posições das ONG: uma única e clara voz  
•A produção de materiais de divulgação baseados na evidência científica e de saúde pú-
blica 
•A realização de acções de sensibilização e de pressão direccionadas a decisores políticos 
 

  
A European Public Health Alliance (EPHA)é uma organização dinâmica, formada por ONGs de saúde pú-
blica, associações de doentes e profissionais de saúde que trabalham em conjunto para melhorar a saúde 
e fortalecer a voz de saúde pública na Europa. EPHA é membro de, entre outros, da Social Platform, Health 
and Environment Alliance (HEAL), EU Civil Society Contact Group. 
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Para mais informações poderá contactar : 

 Florence Berteletti, Director, Smoke Free Partnership  
Florence.berteletti@smokefreepartnership.eu or +32 (0)2 430 7356 

 Professora Doutora Sofia Ravara. Médica pneumologista. Universidade da Beira Interior. Centro 
Hospitalar da Cova da Beira. Coordenadora do Movimento de ONG Portuguesas pelo Controlo 
do tabaco. Membro perito do Comité de Controlo de tabagismo da Sociedade Europeia Respira-
tória. sbravara@fcsaude.ubi.pt ; 966643765  

 Hilson Filho. Mestre em Saúde Pública, doutorando e investigador em políticas de saúde, Uni-
versidade Nova de Lisboa. Presidente do Centro de Advocacy,  Tratamento e Recuperação da 
CATR. Coordenador do Movimento de ONG Portuguesas pelo Controlo do tabaco. Membro da 
Direção da Confederação das Organizações Portuguesas de Prevenção de Tabagismo (COPPT). 
hilsonfilho@gmail.com; 919363195     

 Professor Doutor José Manuel Calheiros. Médico e Professor catedrático de Saúde Pública.  
Universidade da Beira Interior. jcalheiros@fcsaude.ubi.pt ; 913389000 

 
 
Mais informação em: 
 
Acordo da EU sobre o comércio ilícito e contrabando de tabaco com a Phillips Morris International:  
http://smokefreepartnership.eu/documents/factsheet-about-agreement-between-eu-and-philip-
morris-international 
 
Protocolo internacional da OMS para eliminar o comércio ilícito de produtos do tabaco:  
http://www.who.int/fctc/protocol/about/en/ 
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