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1. Anualmente morrem 100 000 pessoas nos países da Comunidade Económica Europeia
(CEE) por cancro do pulmão.
Nos termos de uma declaração do Parlamento Europeu, o tabagismo foi considerado
responsável pelo aumento do cancro do pulmão e de muitas outras doenças, entre as quais as
cardiovasculares.
Reconheceu também que os não fumadores sujeitos a ambientes viciados pelo fumo do tabaco
se encontram igualmente expostos aos seus malefícios.
2. A Organização Mundial de Saúde (OMS) difundiu uma série de recomendações sobre uso
do tabaco e suas repercussões na saúde, entre as quais sobressai a de atribuir aos governos a
responsabilidade de adoptarem medidas de controle do uso do tabaco, nomeadamente do
âmbito da investigação, da legislação e da formação e informação, com a certeza de que a
prevenção do tabagismo não será eficaz sem uma acção prolongada de conjunto que englobe
aqueles três tipos de medidas.
3. Historicamente, as primeiras medidas legislativas remontam aos finais do século passado e
visavam a protecção de menores contra os efeitos do tabaco, tal como aconteceu nos EUA e
na Noruega. No entanto, a produção de cigarros, à escala industrial apareceu mais tarde, só
ganhando relevo após 1920.
Na prática, somente após a Segunda Guerra Mundial se iniciou a prevenção do tabagismo,
cuja principal legislação tem vindo a ser publicada nos últimos anos.
4. A importância da legislação foi sublinhada, em 1973, pelo Conselho da Europa, que
recomendou a proibição da publicidade ao tabaco, em especial na imprensa, na rádio e na
televisão.
5. A Comissão de Especialistas da OMS para os Efeitos do Tabaco sobre a Saúde, que se
reuniu em Genebra em Dezembro de 1974, assinalou a necessidade de serem tomadas
decisões políticas enérgicas a nível governamental, designadamente no que se refere a
actuação legislativa.
Segundo a OMS, todas as recomendações, para serem eficazes, exigem um dispositivo
legislativo rigoroso.
6. A III Conferência Mundial sobre o Tabaco e a Saúde, que teve lugar em Nova Iorque em
Junho de 1975, assinalou também a necessidade de uma acção legislativa num certo número
de domínios, tais como a prevenção do tabagismo entre os adolescentes, particularmente nas
escolas, a protecção dos não fumadores e a publicidade.
7. A IV Conferência Mundial sobre o Tabaco e a Saúde, que teve lugar em Estocolmo em
Junho de 1979, considerou o tabagismo, conjuntamente com o trânsito, a poluição, o álcool e a
nutrição imprópria, como um dos grandes males das sociedades modernas. Confirmou a
necessidade de pôr em prática as recomendações da OMS, chamando a atenção para a
urgência da publicação e cumprimento de legislação adequada, em especial no que se refere à
protecção de menores, grávidas e não fumadores e à restrição, proibição e controle da
publicidade, de modo que se consiga uma sociedade em que não fumar seja o normal.
8. A comissão do ambiente, da saúde pública e da protecção dos consumidores das
comunidades europeias apresentou, em 26 de Fevereiro de 1982 – no seguimento da
resolução de 10 de Novembro de 1980 sobre o segundo programa de acção a favor dos
consumidores -, uma proposta de resolução em que considera a luta contra o tabagismo como
uma das acções específicas que convém desenvolver no quadro da política sanitária da CEE.
9. Em Portugal, data de Novembro de 1959 a proibição de fumar dentro dos recintos fechados
onde se realizem espectáculos (Decreto-Lei n.º 42 661, de 20 de Novembro de 1959).
A prevenção do tabagismo nos transportes públicos foi contemplada através da Portaria n.º 23
440, de 19 de Junho de 1968 (já revogada), relativamente aos transportes urbanos; através da
Portaria n.º 212/78, de 18 de Abril, relativamente aos transportes urbanos, interurbanos,
ferroviários e fluviais, e através da Portaria n.º 375/78, de 11 de Julho, relativamente à forma de
assinalar a interdição de fumar nos transportes públicos e à forma de exercer a fiscalização e a
cobrança das multas.

No âmbito dos desportos, foram publicados despachos relativamente à interdição de se fumar
em recintos desportivos fechados durante a realização de actividades desportivas (Despacho
n.º 134/77, de 19 de Maio) e relativamente à proibição de qualquer forma de publicidade
relacionada com o tabaco em organizações desportivas ou locais destinados à prática
desportiva (Despacho n.º 52/79, de 27 de Setembro). Foi também publicado o Decreto
Regional n.º 11/80/M, de 10 de Setembro, relativamente à proibição de fumar em recintos
desportivos fechados.
Através do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 421/80, de 30 de Setembro, foi proibida a publicidade
ao tabaco na televisão e na rádio e restringida nos outros canais publicitários.
10. Após a IV Conferência Mundial sobre o Tabaco e a Saúde, em que Portugal participou,
durante o ano de 1980, que a OMS dedicou ao tema «Tabaco ou saúde – a escolha é sua», foi
constituído um grupo de trabalho interministerial que apresentou ao Governo várias propostas
de medidas educativas e legislativas tendo em vista minorar os malefícios da epidemia do
tabaco.
11. Este processo culminou com a aprovação pela Assembleia da República da Lei n.º 22/82,
de 17 de Agosto, contendo as bases gerais de prevenção do tabagismo, facto que veio dar um
importantíssimo contributo para o lançamento de uma política eficaz neste âmbito.
12. No cumprimento do artigo 7.º daquele diploma, incumbe ao Governo proceder à sua
regulamentação.
Assim, no seguimento da lei, procura-se pelo presente articulado proteger os não fumadores e
limitar o uso do tabaco, contribuindo, desta forma, para o desaparecimento ou diminuição dos
riscos ou efeitos negativos que esta prática acarreta para a saúde dos indivíduos.
13. Tratando-se de um assunto que afecta directamente vários sectores – nomeadamente os
do ambiente, saúde e segurança do consumidor, saúde pública, transportes, educação e
actividades recreativas -, pareceu oportuno criar-se, no seguimento do recomendado pela
OMS, um órgão interdepartamental (Conselho de Prevenção do Tabagismo) que facilite uma
actuação integrada.
14. Dada a existência de vários diplomas que actualmente regulamentam a matéria, julga-se
preferível apontar para uma concentração.
Assim, serão revogados os diplomas anteriores, sendo a matéria neles abordada contemplada
pelo presente.
Face ao exposto:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o
seguinte:

Artigo 1.º
Conceitos
1 – Para efeitos do presente diploma e demais legislação sobre a prevenção do tabagismo,
consideram-se tabaco as folhas, partes das folhas e nervuras das plantas Nicotina tabacum, L.,
e Nicotina rustica, quer sejam comercializadas sob a forma de cigarro, cigarrilha ou charuto,
quer picadas para cachimbo ou para a feitura manual de cigarros, seja com a forma de rolo,
barra, lâmina, cubo ou placa ou reduzidos a pó ou a grãos.
2 – Entende-se por produtos do tabaco todos os que se destinem a ser fumados, inalados,
chupados ou mascados, desde que sejam, ainda que parcialmente, constituídos por tabaco.
3 – Por uso do tabaco entende-se:
a) O acto de fumar, inalar, chupar ou mascar um produto à base de tabaco;
b) O acto de inalar o tabaco denominado «rapé»;
os
c) O acto de fumar, mascar ou inalar os produtos referidos nos n. 8 a 10 do artigo 2.º do
Decreto-Lei n.º 444/86, de 31 de Dezembro.

4 – Designa-se por «alcatrão» ou «condensado» o condensado de fumo anidro e isento de
nicotina.
5 – Designam-se pelo termo «nicotina» os alcalóides nicotínicos.
6 – Considera-se recinto fechado todo o espaço limitado por paredes, muros ou outras
superfícies e dotado de uma cobertura.
Nota:
A redacção do artigo 1.º foi alterada pelo artigo único do Decreto-Lei n.º 200/91, de 29 de Maio.

Artigo 2.º
Proibição de fumar em locais
1 – Não é permitido o uso do tabaco:
a) Nas unidades em que se prestem cuidados de saúde, nomeadamente hospitais, clínicas,
centros e casas de saúde, consultórios médicos, incluindo as respectivas salas de espera,
ambulâncias, postos de socorros e outros similares e farmácias;
b) Nos estabelecimentos de ensino, incluindo salas de aula, de estudo, de leitura ou de
reuniões, bibliotecas, ginásios e refeitórios;
c) Nos locais destinados a menores de 16 anos, nomeadamente estabelecimentos de
assistência infantil, centros de ocupação de tempos livres, colónias de férias e demais
unidades congéneres;
d) Nas salas de espectáculos e outros recintos fechados congéneres;
e) Nos recintos desportivos fechados;
f) Nos locais de atendimento público, nos elevadores, nos museus e bibliotecas;
g) Nas instalações do metropolitano afectas ao serviço público, designadamente nas estações
terminais ou intermédias, em todos os seus acessos e estabelecimentos ou instalações
contíguas.
2 – Nos locais mencionados poderá ser permitido o uso do tabaco em áreas expressamente
destinadas a fumadores, as quais não deverão incluir zonas a que tenham comummente
acesso pessoas doentes, menores de 16 anos, mulheres grávidas ou que amamentem e
desportistas.
3 – É permitido estabelecer a proibição de fumar:
a) Nos restaurantes, nas áreas que, por determinação da gerência, estejam reservadas a não
fumadores, sinalizadas nos termos do artigo 4.º;
b) Nos locais de trabalho, na medida em que a exigência de defesa dos não fumadores torne
viável a proibição de fumar, designadamente pela existência de espaços alternativos
disponíveis.

Nota:
A alínea f) do n.º 1 foi aditada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de Novembro.
A alínea g) do artigo 1.º foi aditada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 283/98, de 17 de
Setembro.
A redacção do n.º 3 deste artigo foi alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de
Novembro.
O n.º 4 foi revogado pelo artigo 3.º do Decreto-lei n.º 393/88, de 8 de Novembro.

Artigo 3.º
Proibição de fumar em meios de transporte
1 – É proibido fumar nos veículos afectos aos transportes colectivos públicos urbanos de
passageiros e, bem assim, nos interurbanos, nos expressos e nas carreiras de alta qualidade
com duração até uma hora, incluindo os transportes rodoviários, ferroviários e fluviais.
2 – Nas carreiras interurbanas, nas de alta qualidade e nos serviços expressos, turísticos e de
aluguer com duração de viagem superior a uma hora é permitido fumar aos passageiros que
ocupem os lugares das três últimas filas da retaguarda do veículo, podendo esta zona ser
ampliada até um terço do total de lugares, se no veículo estiver em funcionamento um
dispositivo eficaz de escoamento do fumo.
3 – Nos transportes colectivos ferroviários com duração de viagem superior a uma hora
poderão ser destinados compartimentos, carruagens ou partes de carruagens a passageiros
fumadores, não devendo os respectivos lugares exceder metade do total de cada classe e
procurando evitar-se, na medida do possível, a propagação do fumo junto dos não fumadores.
4 – Nos barcos afectos a carreiras fluviais com duração de viagem superior a uma hora só
será permitido fumar nas áreas descobertas, sem prejuízo das limitações constantes dos
regulamentos emitidos pelas empresas transportadoras ou pelas capitanias de portos.
5 – Até à publicação de normas específicas, os fumadores utentes dos transportes aéreos e
marítimos continuarão sujeitos às restrições actualmente existentes.

Nota:
os
A redacção dos n. 1, 2 e 3 do artigo 3.º foi alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 393/88,
de 8 de Novembro.

Artigo 4.º
Sinalização
1 – A interdição ou condicionamento de fumar no interior dos locais referidos nos artigos 2.º e
3.º deverá ser assinalada pelas respectivas entidades competentes, mediante a afixação de
dísticos com fundo vermelho, conformes ao modelo A anexo a este diploma, sendo o traço,
incluindo a legenda e a cruz, a branco e com as dimensões mínimas de 160 mm x 55 mm.
2 – As áreas onde é permitido fumar serão identificadas mediante afixação de dísticos com
fundo azul e com as restantes características indicadas no número anterior, constantes do
modelo B.
3 – Aos dísticos referenciados nos números anteriores deverá apor-se, na parte inferior do
modelo, uma legenda identificativa da disposição legal que regulamenta a prevenção do
tabagismo.

Nota:
A redacção do n.º 1 do artigo 4.º foi alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de
Novembro.

Artigo 5.º
Fiscalização
A fiscalização do cumprimento do disposto nos artigos 2.º a 4.º será exercida pelas entidades
que tenham a seu cargo os locais aqui contemplados e, sectorialmente, pelos departamentos
governamentais responsáveis pelas diferentes áreas em questão.
Nota:
A redacção do artigo 5.º foi alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de
Novembro.
Artigo 6.º
Difusão através dos canais publicitários
1 – São proibidas todas as formas de publicidade ao tabaco através de canais publicitários
nacionais ou com sede em Portugal.
2 – Para efeitos do presente diploma, entende-se por publicidade toda a divulgação que vise
dirigir a atenção do público para um determinado bem ou serviço de natureza comercial com o
fim de promover a sua aquisição.
3 – O disposto no n.º 1 não é aplicável à informação comercial circunscrita às indicações de
preço, marca e origem exibida nas montras dos estabelecimentos que vendam tabaco ou
objectos de consumo directamente relacionados com o seu uso.
Nota:
A redacção do artigo 6.º resulta das alterações introduzidas pelos artigos 1.º e 3.º do DecretoLei n.º 393/88, de 8 de Novembro.

Artigo 7.º
Publicidade em objectos de consumo
Em acções publicitárias, é proibido colocar nomes, marcas ou emblemas de um produto à base
do tabaco em objectos de consumo que não sirvam directamente ao uso do tabaco.

Artigo 8.º
Rotulagem e advertências
1 – Para além das exigências estabelecidas na legislação geral relativamente à rotulagem e
comercialização do tabaco, todas as embalagens de produtos de tabaco a comercializar em
território nacional devem conter, impressas ou apostas, advertências de nocividade, nos termos
dos diplomas regulamentares que regem a matéria.
2 – As embalagens de cigarros devem também apresentar a indicação dos teores de nicotina e
de condensado ou alcatrão de cada cigarro, de acordo com o estabelecido nos diplomas
regulamentares sobre a matéria.
3 – Constituem contra-ordenação punível nos termos do artigo 9.º-A do presente diploma:
a) A falta de alguma das advertências ou menções que devem constar dos rótulos;
b) O desrespeito das normas em vigor relativas à colocação e modo de impressão das
os
advertências e outras menções previstas nos n. 1 e 2 deste artigo;
c) A comercialização de cigarros com teores de alcatrão ou nicotina superiores aos que a
lei permite.

4 – As obrigações relativas à rotulagem de produtos do tabaco recaem sobre o fabricante ou o
importador, consoante o produto seja fabricado em Portugal ou no estrangeiro.
Nota:
A redacção do artigo 8.º foi alterada pelo artigo único do Decreto-Lei n.º 200/91, de 29 de Maio.
Artigo 9.º
Estudo estatístico
O departamento governamental responsável pela área da saúde assegurará o
acompanhamento estatístico anual dos resultados da aplicação do presente diploma, a fim de
permitir ao Conselho de Prevenção do Tabagismo a proposta das alterações aconselhadas
pela evolução do consumo do tabaco.

Artigo 9.º-A
Das contra-ordenações
1 – Constituem contra-ordenações as infracções ao disposto nos artigos 2.º a 4.º e 6.º a 8.º,
com a redacção dada pelo presente diploma, as quais são punidas com as seguintes coimas:
a) De 1 000$ a 100 000$, para as infracções aos artigos 2.º a 4.º;
b) De 100 000$ a 1 500 000$, para as infracções aos artigos 6.º a 8.º
2 – Se a contra-ordenação for cometida por um órgão, membro ou representante de uma
pessoa colectiva, sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou de uma associação sem
personalidade jurídica, no exercício das suas funções e no interesse da representada, será
aplicada a esta a correspondente coima, sem prejuízo da responsabilidade individual do agente
da contra-ordenação, nos termos da lei civil.
3 – As coimas aplicáveis às pessoas colectivas e equiparadas, nos termos do número anterior,
podem elevar-se ao dobro do máximo previsto para a respectiva contra-ordenação em caso de
dolo, sem prejuízo dos limites máximos decorrentes do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de
Outubro.
4 – Quando a infracção implicar forma de publicidade oculta ou dissimulada, a punição será a
prevista nas normas gerais sobre a actividade publicitária.
5 – A omissão da sinalização e das informações estatuídas nos artigos 4.º e 8.º ou a incorrecta
colocação e formulação das mesmas determinará, como sanções acessórias, a apreensão dos
objectos ou a suspensão de subsídios ou benefícios de qualquer natureza atribuídos pela
Administração Pública, as quais serão cumulativamente aplicadas se a infracção e o agente
reunirem as condições que permitam a sua aplicação.
6 – Às contra-ordenações previstas neste diploma e em tudo quanto nele se não encontre
especialmente regulado são aplicáveis as disposições do Decreto-lei n.º 433/82, de 27 de
Outubro.
Nota:
O artigo 9.º-A foi aditado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de Novembro.

Artigo 9.º-B
Competência
1 – A fiscalização do disposto no presente diploma compete à Direcção-Geral da Saúde.
2 – A instrução dos processos de contra-ordenação e a aplicação das correspondentes coimas
e sanções acessórias compete ao director-geral da Saúde.
3 – O director-geral da Saúde deve dar conhecimento ao Conselho de Prevenção do
Tabagismo, adiante designado abreviadamente por CPT, dos processos instaurados e
respectivo seguimento.
Nota:
O artigo 9.º-B foi aditado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de Novembro.
A redacção deste artigo foi alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 276/92, de 12 de
Dezembro.
O texto deste artigo foi rectificado, através da Declaração de Rectificação n.º 44/93, de 31 de
Março, publicada no DR, I-A, n.º 76, de 31.03.1993.

Artigo 9.º-C
Destino das coimas
O montante das coimas aplicadas reverte em 40% para a Direcção-Geral da Saúde,
destinando-se a suportar parte dos encargos com o funcionamento do CPT, e em 60% para o
Estado.
Nota:
O artigo 9.º-C foi aditado pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de Novembro.
A redacção deste artigo foi alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 276/92, de 12 de
Dezembro.
O texto deste artigo foi rectificado, através da Declaração de Rectificação n.º 44/93, de 31 de
Março, publicada no DR, I-A, n.º 76, de 31.03.1993.

Artigo 10.º
Nota:
O artigo 10.º foi revogado pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de Novembro.

Artigo 11.º
Nota:
O artigo 11.º foi revogado pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 393/88, de 8 de Novembro.

Artigo 12.º
Responsabilidade Solidária
1 – Pelo pagamento das coimas em que forem condenados os agentes das infracções
previstas no artigo 6.º serão solidariamente responsáveis o anunciante, a agência e as
entidades proprietárias do suporte publicitário utilizado.

2 – O anunciante eximir-se-á da responsabilidade contemplada no número anterior caso
demonstre não ter tido prévio conhecimento da mensagem publicitária difundida.

Artigo 13.º
Constituição do Conselho de Prevenção do Tabagismo
1 – O CPT é um órgão consultivo do Governo que funciona na dependência directa do Ministro
da Saúde.
2 – Os membros do CPT são nomeados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Um pelo Ministro das Finanças;
Um pelo Ministro da Agricultura;
Um pelo Ministro da Educação;
Dois pelo Ministro da Saúde, um dos quais é o presidente;
Dois pelo Ministro do Ambiente e Recursos Naturais;
Um pelo Ministro Adjunto.

3 – Fazem ainda parte do CPT três individualidades de reconhecido prestígio no domínio da
luta contra o tabagismo, as quais são designadas por despacho do Ministro da Saúde.
4 – O presidente pode convocar e convidar para participar nas reuniões do CPT representantes
de outros departamentos da Administração Pública e especialistas nos assuntos que em cada
caso constarem da ordem de trabalhos.
5 – A Direcção-Geral de Saúde assegura o necessário apoio administrativo ao CPT.

Nota:
A redacção do artigo 13.º foi alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 276/92, de 12 de
Dezembro.

Artigo 14.º
Competências do Conselho de Prevenção do Tabagismo
O CPT tem as seguintes competências:
a)
b)
c)
d)

Propor, de acordo com as recomendações emitidas pelos organismos internacionais, os
princípios orientadores da política de prevenção do tabagismo;
Exercer funções de consulta do Governo no domínio da prevenção do tabagismo;
Dar parecer sobre medidas legislativas, programas de actividades e respectivos
orçamentos respeitantes a acções de prevenção do tabagismo;
Apoiar a actividade dos serviços públicos em matéria de estudos, inquéritos ou quaisquer
outras acções relacionadas com a política de prevenção do tabagismo.

Nota:
A redacção do artigo 14.º foi alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 276/92, de 12 de
Dezembro.

Artigo 15.º
Funcionamento do Conselho de Prevenção do Tabagismo
1 – O regimento interno do CPT é aprovado por portaria do Ministro da Saúde, sob proposta do
mesmo Conselho.

2 – Para os efeitos do disposto na segunda parte do número anterior, o presidente fará
distribuir, com a necessária antecedência, por todos os membros do CPT o anteprojecto do
diploma e designará o relator do parecer.
Nota:
A redacção deste artigo resulta das alterações introduzidas pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º
393/88, de 8 de Novembro e pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 276/92, de 12 de Dezembro.
Artigo 16.º
Disposições transitórias
1 – A proibição constante do artigo 7.º e os deveres prescritos pelo artigo 8.º entram em vigor
180 dias após a data da entrada em vigor do presente diploma no que diz respeito aos
produtos fabricados ou importados a partir da mesma data.
2 – As proibições constantes dos artigos 6.º e 7.º não se aplicam às provas desportivas de
prestígio internacional, como tal reconhecidas por despacho do membro do Governo que tiver a
seu cargo a área dos desportos, ocorridas no período de 3 anos após a data da publicação do
presente diploma.
3 – O tabaco já produzido ou importado à data da entrada em vigor deste decreto-lei poderá
ser comercializado, com a actual apresentação, pelo período de 1 ano a contar daquele
momento.

Artigo 17.º
Satisfação de encargos
As despesas resultantes da execução do presente diploma são satisfeitas pelas dotações
orçamentais da Direcção-Geral de Saúde.
Nota:
O artigo 17.º foi alterado pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 276/92, de 12 de Dezembro.

Artigo 18.º
Entrada em vigor
Este diploma entra em vigor 90 dias após a data da sua publicação.

Artigo 19.º
Legislação revogada
os

São revogadas as Portarias n. 212/78, de 18 de Abril e 375/78, de 11 de Julho.
Artigo 20.º
Regiões autónomas
A extensão do regime estabelecido no presente diploma às Regiões Autónomas dos Açores e
da Madeira fica dependente de diploma emanado das respectivas assembleias regionais.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7 de Abril de 1983. – Francisco José Pereira
Pinto Balsemão – Gonçalo Pereira Ribeiro Teles – Luís Eduardo da Silva Barbosa.
Promulgado em 6 de Maio de 1983.
Publique-se.

O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES.
Referendado em 10 de Maio de 1983.
O Primeiro-Ministro, Francisco José Pereira Pinto Balsemão.

