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Reunião com a CPCJ Porto Central – projetos de intervenção no sentido da 

promoção de ambientes livres de fumo de tabaco 

 
No âmbito do Plano Local de Saúde (PLS 2017-2020) da área 

geográfica do ACES Porto Oriental, num trabalho dinâmico em 

rede com quem está próximo da população, a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco Porto Central levou a 

efeito, em colaboração com a Unidade de Saúde Pública do 

ACES Porto Oriental, em sede de Reunião da Comissão 

Alargada, no passado dia 25 se setembro de 2019, uma ação 

de sensibilização para incentivar o desenvolvimento de 

projetos de intervenção no sentido da promoção de 

ambientes livres de fumo do tabaco, a uma abordagens de 

informação e educação para a saúde sobre os riscos associados à exposição ao fumo am biental 

do tabaco, tendo em atenção as crianças e jovens com quem trabalham e a responsabilidade 

parental.  

Segundo o Programa Nacional para Prevenção e Controlo do Tabagismo (PNPCT) “Devi do a uma 

combinação única de fatores biológicos, fisiológicos, comportamentais, sociais e ambientais, as 

crianças são particularmente vulneráveis à exposição ao fumo ambiental do tabaco” … “As 

crianças podem ser obrigadas a viver em ambientes com fumo de tabaco por períodos de tempo 

consideravelmente superiores aos dos outros não fumadores, dado não terem capacidade para 

se defender, se os pais, outros membros da família, ou os educadores, as expuserem ao fumo” …  

“O risco de exposição ao fumo ambiental do tabaco pode ser superior nas crianças, na medida 

em que as políticas restritivas de saúde pública, visando a proteção dos não fumadores, se 

focalizam nos locais de exposição de maior relevância para os adultos, como é o caso dos locais 

de trabalho e dos espaços de restauração e lazer, não tendo em conta que os pais e famili ares 

são a principal fonte de exposição para as crianças, que ocorre predominantemente em casa e 

nos carros, onde as restrições ao consumo são inteiramente voluntárias”.  

As políticas de proteção da exposição das crianças e dos jovens ao fumo ambiental do tabaco 

podem e devem fazer parte do trabalho e no âmbito da missão das equipas da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens. 

Trata-se de um investimento local, numa abordagem de risco para as crianças e para as famílias 

que, sendo prevista uma intervenção alinhada com os objetivos do Programa Nacional para 

Prevenção e Controlo do Tabagismo (PNPCT), numa dinâmica de intervenção em rede com 

outros programas em curso, irá permitir obter ganhos em saúde.  
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