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Esforços de Timor-Leste premiados no Dia Mundial Sem Tabaco 

Hoje, 31 de maio, é Dia Mundial Sem Tabaco. A Organização Mundial de Saúde promove este dia para 

sublinhar os efeitos negativos para a saúde decorrentes do uso de tabaco e para premiar os indivíduos e 

organizações que se destacam pelos esforços efetuados para contribuir para a redução do consumo. 

O Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, profere hoje uma mensagem televisiva à nação, como parte de 

uma campanha em curso, observando a elevada utilização de tabaco em Timor-Leste. Na realidade, o país 

conta "70% dos homens e 42% dos jovens na faixa etária de 13-15 anos a consumir tabaco". Na sua 

mensagem, o Chefe do Governo assume que reduzir o hábito de consumo de tabaco é "importante para o 

futuro da nação, por causa do impacto sobre a saúde do povo timorense". 

O sexto Governo Constitucional tomou medidas significativas para reduzir o uso do tabaco, lançando uma 

campanha na televisão e na rádio que avisa para os perigos do consumo de tabaco e incentiva os 

fumadores a largarem o hábito. Há pessoal médico formado para ajudar as pessoas a desistirem de fumar. 

Por outro lado, a legislação prevê a restrição da publicidade ao tabaco, do consumo em espaços públicos 

fechados e da venda de produtos à base de tabaco a menores de idade. 

Em reconhecimento destas medidas de promoção de um Timor-Leste saudável, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS)premiou este ano, na região do Sudeste Asiático, o Primeiro-Ministro timorense, Rui Maria de 

Araújo. A representante da OMS em Timor-Leste, Dra. Rajesh Pandav, considerou a liderança do Chefe do 

Executivo sobre esta questão "um exemplo para outros países em desenvolvimento". O Primeiro-Ministro 

havia sido nomeado para o prémio pela Health Alliance International. 

O Porta-Voz do sexto Governo Constitucional, Ministro de Estado Agio Pereira, reforça a ideia de que "as 

consequências do elevado consumo de tabaco na saúde, em Timor-Leste, não podem ser ignoradas. Para 

o nosso desenvolvimento e para criarmos um futuro saudável para os jovens da nossa nação, são 

essenciais medidas para limitar o consumo de tabaco. Tal como o Primeiro-ministro refere na sua 

mensagem televisiva de hoje, as pessoas devem deixar de consumir tabaco, porque se preocupam com 

sua própria saúde e a saúde da Nação". FIM 

 


