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Programa de prevenção e controlo do tabagismo da USP 
Porto Oriental– uma partilha de experiências 

 
A Unidade de Saúde Pública do ACES Porto Oriental, desde 2012, 

operacionaliza o 3º eixo estratégico do Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo do Tabagismo - Proteger da exposição ao fumo ambiental do 

tabaco, em alinhamento com as orientações técnicas do Programa 

Regional de Prevenção e Tratamento do tabagismo, da Administração 

Regional de Saúde do Norte. 

 
 

A implementação local, do programa nacional, pretende proteger a população da exposição ao fumo 

ambiental do tabaco, em espaços fechados de utilização pública, em particular dos estabelecimentos de 

restauração e bebidas (ERB), contribuindo, desse modo, para que sejam cumpridos os objetivos nacionais, 

nomeadamente aumentar a % de trabalhadores nunca ou raramente expostos ao fumo do tabaco no seu 

local de trabalho. Assim, temos como setting preferencial de intervenção, os ERB que não cumpram o 

estabelecido na lei do tabaco no que diz respeito ao princípio geral, que visa garantir que os cidadãos sejam 

protegidos da exposição ao fumo de tabaco. 

 
Caso seja médico/a interno/a de saúde pública e pretenda participar em algumas atividades do nosso 

programa local, nomeadamente nas atividades de execução, que incluem o trabalho de campo (identificação 

e caraterização dos ERB alvo de intervenção, vistoria aos locais selecionados com identificação dos requisitos 

não cumpridos, e elaboração dos respetivos relatórios e ofícios), atividades de gestão e planeamento 

(reuniões de equipa, elaboração do relatório de atividades), atividades de formação, com participação nas 

ações formativas planeadas, atividades de comunicação, através da publicação de noticias na Newsletter da 

USP Porto Oriental sobre esta temática, ou auditoria ao programa, poderá contactar-nos através do email 

rmansilha@arsnorte.min-saude.pt, (A autorização para a participação nas atividades disponíveis, deverá respeitar o 

constante na legislação aplicável ao internato Médico de Saúde Pública, bem como o previsto na caderneta do Internato Médico 

de Saúde Pública produzida pela Coordenação do Internato). 
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