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1150-155 Lisboa 
 
 
Lisboa 27 de Outubro de 2003 
 
Assunto: Assembleia Constituinte da Confederação Portuguesa de Prevenção do 
      Tabagismo (COPPT) 24 de Novembro de 2003 � 18:00 horas 
 
Exmos Senhores 
 
A Coligação de ONG's Portuguesas de Prevenção do Tabagismo, surgiu em 
2000 por iniciativa da Rede Europeia de ONG's de Prevenção do Tabagismo, 
com vista a congregar todas as instituições não governamentais que actuam na 
prevenção do tabagismo. Durante estes anos o seu trabalho tem-se 
desenvolvido de forma informal, tendo recentemente sido decidido formalizar 
este movimento, alargando-o a novas instituições. 
 
Desta forma, na sequência de reuniões efectuadas no âmbito da Coligação de 
ONG's Portuguesas de Prevenção do Tabagismo, e para levar a cabo uma das 
propostas apresentadas e apoiadas pelas instituições presentes, constituiu-se 
um grupo de trabalho no intuito de criar oficialmente uma Confederação que 
agregasse todas as instituições que actuam na área do tabagismo. 
 
Na sequência desta decisão, reuniu-se o grupo que tem vindo a alargar-se, 
tendo aprovado a versão final dos estatutos, na reunião do passado 20 de 
Outubro, realizámos a ultima revisão dos estatutos, foi decidido que a FPCUB 
(até as eleições dos órgãos sociais) receberá e movimentará todos os valores 
entregues à COPPT, criando internamente para o efeito um centro de custos. 
 
Foram mandatadas duas pessoas para contactos notariais com a finalidade de 
realizar a escritura publica. 
 
Foi marcada a Assembleia Constituinte para o dia 24 de Novembro de 2003 
(2ª feira) na Associação Portuguesa de Médicos de Clínica Geral - Av. da 
República, n.º 97 � 1º / Lisboa,  (telefone: 217615250), pelas 18.00h, e para a qual 
a V. Instituição está desde já convocada, conforme ordem de trabalhos que se 
junta. 
 
As associações deverão em carta timbrada solicitar a sua adesão à 
COPPT e delegar e identificar um representante para a Assembleia 
Constituinte  de 24 de Novembro de 2003. 
 
O valor da jóia de adesão(50euros), destina-se às despesas de 
constituição da COPPT, qualquer cheque será endereçado à FPCUB, que 
deverá ser enviado ou entregue até ao dia da Assembleia Constituinte. 
 
Anexa-se a listagem das associações que estiveram empenhadas e 
aceitaram fazer parte do grupo de trabalho alargado. 



 
Para além de outros que não estando presentes sempre manifestaram 
interesse na concretização da Confederação Portuguesa de Prevenção 
do Tabagismo. 
 
A todos a Comissão Instaladora agradece o seu empenhamento.   
 
 
 
Receba os melhores cumprimentos do grupo de trabalho. 
 
 

Pela Comissão Instaladora 

         contacto:917241793 
José Manuel Caetano 

FPCUB  
        

 
Associação Internacional de Temperança 
Associação Nacional de Tuberculose e Doenças Respiratórias 
Associação Portuguesa de Médicos Clinica Geral 
Associação Prevenção e Tratamento do Tabagismo de Braga 
Associação Nacional de Epdidemiologistas 
CATR (Centro de Apoio Tratamento e Recuperação) 
Confederação Nacional das Associações de Pais 
FPCUB - Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta 
Fundação Portuguesa de Cardiologia 
Instituto de Apoio a Criança 
Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva - INCP 
Liga Portuguesa Contra Cancro - Núcleo do Sul 
Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo do Norte 
Sociedade de Pneumologia 
Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho 
União Geral dos Trabalhadores - UGT 
 
 
 


