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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2004/2005 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A primeira Assembleia Geral da COPPT realizou-se a 27 de Maio de 2004. Nela foram 
admitidos os membros fundadores, eleitos os órgãos sociais e aprovado o Plano de 
Acção e Orçamento para o Triénio 2004/2006. 
 
O presente relatório apresenta alguma da actividade que a Direcção da COPPT realizou 
no período de 2004/2005. 
 
A Direcção da COPPT reuniu formalmente a 20.06.04, 22.07.04, 18.10.04, 31.01.05 e 
manteve contacto periódico entre os seus membros sempre que foi julgado oportuno. 
Em 27 de Maio de 2004 a Direcção redigiu uma carta de apresentação que fez divulgar 
nos meios de comunicação social via Lusa.  
 
A COPPT fez a sua apresentação pública no último trimestre de 2004, quando o Sr. 
Ministro da Saúde Dr. Luís Filipe Pereira divulgou a intenção de aprovar uma lei do 
tabaco. As várias intenções e versões da dita lei possibilitaram que a Direcção da 
COPPT tomasse posição pública mediante comunicados que fez distribuir via Agência 
Lusa e mediantes contacto com os meios de comunicação escrita, radiofónica e 
televisiva. 
 
NOVAS LEIS DO TABACO 
 
A propósito das versões legislativas que se foram conhecendo a COPPT fez publicitar 
dois Comunicados de Imprensa a 12 de Janeiro e a 2 de Fevereiro de 2005 de título �Lei 
do tabaco � Governo Cede aos Interesses Instalados�. 
Em síntese a posição da COPPT foi a seguinte: 

a. A COPPT desconhece a lei; 

b. A COPPT exige que a lei seja discutida publicamente com as ONG�s 
sociais e científicas que actuam nesta área; 

c. A COPPT não compreende o aparente recuo para uma �versão suave� da 
nova lei; 

d. A COPPT desconfia de uma lei que tem o apoio da Tabaqueira; 
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e. A COPPT exige uma lei que preveja o apoio à cessação tabágica dos 
fumadores afectados bem como mecanismos de sensibilização e 
prevenção destinados à população em geral; 

f. A COPPT não concorda com a aprovação da lei enquanto se mantiver 
este enquadramento. 

 
Esta tomada de posição pública teve grande impacto mediático e politico com elementos 
da COPPT a darem entrevistas para vários órgãos de comunicação � Jornal Médico de 
Família, Semanário Tempo, Diário de Notícias, Público, etc. Nesta altura dois 
elementos da Direcção foram à RTP, à RTP Norte e à SIC. O Partido Socialista viu-se 
na obrigação de tomar posição sobre o assunto assumindo que defende a restrição de 
fumar nos bares e restaurantes. 
 
CONVENÇÃO MUNDIAL DO CONTROLO DO TABACO 
 
A COPPT teve oportunidade de denunciar ao atraso de um ano na rectificação por 
Portugal da Lei Quadro. Fez um comunicado cujo título era �O convénio mundial 
para o controlo do tabaco entra em vigor a 27 de Fevereiro de 2005�. Muita 
comunicação social tratou o assunto e os responsáveis políticos foram obrigados a 
tomar posição. A 28 de Fevereiro estivemos na SIC e na SIC Notícias, o que fez notícia. 
 
COPPT EM REUNIÕES 
 
A convite da Associação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas, o Presidente da 
COPPPT participou no V Congresso Ibérico �A Bicicleta e a Cidade� em Oeiras nos 
dias 17 a 19 de Setembro de 2004. 
A Coppt foi convidada a organizar uma mesa redonda no 8º Fórum de Medicina do 
Trabalho que vai ocorrer em 21 a 23 de Setembro de 2005. 
Em 23 de Março de 2005 teve uma reunião exploratória com a Direcção da ARESP com 
o intuito de aproximar posições. Foi escrita acta e distribuída pelos Associados. 
 
PEDIDO DE AUDIÊNCIAS 
 
Em 14 de Novembro de 2004 foram pedidas uma audiência ao Director Geral da Saúde 
e à Comissão dos Assuntos Sociais da Assembleia da República, reuniões que nunca 
foram agendadas! 
No passado dia 7 de Abril pedimos uma reunião com o novo Ministro da Saúde, Prof. 
Correia de Campos. Aguardamos resposta. 
 
PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 
 
A propósito da polémica da lei do tabaco foi possível publicar os seguintes artigos � 

• Jornal Médico de Família em 12.02.2005 e a 23.02.2005 ��Lei do tabaco em 
versão Ligth� 

• Suplemento do Jornal Expresso de 28.02.2005 com o título � Fumo passivo um 
sério problema de saúde� 
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APOIO LOGÍSTICO 
 
A Direcção da Coppt tem reunido na Sede da APMCG tem tido o apoio administrativo 
de uma secretária da Associação e tem beneficiado de todo o apoio logístico da 
APMCG. Igualmente obteve a custo zero a impressão do material de correspondência. 
Por oferta da Associação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas obteve a imagem 
institucional que actualmente usa. Ainda devido aos seus bons ofícios foi possível ter a 
oferta por parte do �Parque do Redondo� de um stand up com o logótipo da 
Confederação. 
 
SÍNTESE 
 
Após o primeiro ano de vida da COPPT é possível reflectir sobre o que foi possível 
realizar e o que ficou pelas intenções. 
 
Foi de facto a discussão da lei e a polémica criada à sua volta que tornou possível o 
aparecimento da COPPT e o actual reconhecimento que penso já existir na sociedade 
portuguesa. As tomadas de posição foram claras e frontais o que nos trouxe apoios e 
provavelmente inimizades. 
 
O apoio das Associações à COPPT e da COPPT às Associações foi desigual e parece-
nos que é de reforçar a comunicação e as parcerias com projectos concretos. 
 
A curto e médio prazo temos que nos concentrar na discussão da legislação do tabaco 
com o Governo e com a Assembleia da República. 
 
O próximo dia 31 de Maio, Dia Mundial Sem Tabaco é este ano dedicado ao �Papel 
dos Profissionais de Saúde�. A Direcção da COPPT está a organizar em Lisboa uma 
reunião de apresentação dos resultados de um trabalho sobre �a prevalência de médicos 
fumadores� que pode ser um contributo importante.  
As Associações são estimuladas a organizar outros eventos nas suas áreas de influência. 
 
 
Lisboa, 10 de Abril de 2005 
 
 
O Presidente da Direcção da COPPT 
Luís Rebelo 
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