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SAÚDE ¦ LEAL DA COSTA DIZ QUE A NÃO PROIBIÇÃO TOTAL FOI OTRINCIPAL ERRO

Governo proíbe
tabaco em bares
¦ Nova lei do tabaco só será aprovada em 2014. Uma das alterações é a

proibição de fumar em espaços públicos fechados, incluindo a restauração



• DÉBORA CARVALHO

O
Governo vai alterar a lei
do tabaco. Uma das
medidas é a proibição
de fumar em espaços

públicos fechados
,
isto é , em ba -

res, restaurantes ou discotecas,

garantiu ontem o secretário de

Estado adjunto do ministro da

Saúde, Fernando Leal da Costa.
A lei está pronta mas só será

aprovada no início de 2014,
quando sair a diretiva europeia.

Entre 11 a 13 mil portugueses
morrem todos os anos por doen-

ças relacionadas com o tabaco.
O Governo quer proteger os fu-
madores passivos, sobretudo as

crianças. "A lei em vigor é uma
lei errada. A não proibição total
de fumar em espaços públicos,
incluindo de restauração, foi o

principal erro da atual lei" refe-
riu Leal da Costa, à margem de

uma conferência sobre a pre-

venção do tabaco na Faculdade
de Medicina da Universidade de
Lisboa. O responsável está, no
entanto, consciente dos " inves-
timentos vultosos" que foram
feitos pelos proprietários para
instalar aparelhos de extração de
fumos. A lei vai introduzir uma
moratória, que pode ser de oito

anos, para que seja
totalmente proibido
fumar nestes locais.

Portugal quer se-
guir o exemplo de

países como a Espa -
nha, Itália e Irlanda.

Contudo, o executi-
vo não vai, para já,
adotar a norma que
proíbe que se fume
em automóveis particulares
com crianças abordo ou a que li-
mita o fumo em espaços ao ar li-
vre próximos de escolas ou jar -
dins de infância.

A maioria dos portugueses

não fuma: a taxa nacional global
é abaixo dos 20%. No entanto, a
elevada mortalidade por cancro

preocupa os especialistas. Nuno
Miranda, coorde-
nador das Doenças
Oncológicas, está
preocupado com o

elevado número de

casos de cancro do

pulmão no Algarve.
"Não há explicação
para este fenómeno.
Por outro lado, na
zona Centro há uma

diminuição do número de casos.
As doenças oncológicas são res-
ponsáveis por 11,6% dos inter-
namentos nos hospitais ". m

Tabaco mata
anualmente
entre 11 a 13
mil pessoas
em Portugal

Leal da Costa recebe prémio
e admite "passas na juventude"

O secretário de Estado adjun-
to do ministro da Saúde, Fer-
nando Leal da Costa, admitiu
ontem, à margem da conferên-
cia internacional sobre a pre-
venção do tabaco, na Faculdade
de Medicina da Universidade de

Lisboa, que nunca fumou "para
além das passas da juventude".
Leal da Costa recebeu das mãos
de Fernando de Pádua, o seu an-
tigo professor de Medicina, o

prémio de não fumador do ano.
O responsável agradeceu o pri-
meiro prémio da carreira e refe -
riu que nunca precisou do ci-
garro para se "afirmar" ¦0 secretário de Estado adjunto


