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Governo lança advertências gráficas sobre problemas de saúde no Dia Mundial 
Sem Tabaco 

No Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, o Governo de Timor-Leste lançou novas advertências gráficas 

sobre problemas de saúde, para serem usadas em todas as embalagens de cigarros em Timor-Leste. O 

Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araújo, revelou as novas advertências no Ministério da Saúde, em conjunto 

com a Vice-Ministra da Saúde, Ana Isabel Soares, e o representante da Organização Mundial de Saúde em 

Timor-Leste, Rajesh Pandav. 

Na presença dos profissionais de saúde e outros interessados que participaram no evento, o Primeiro-

Ministro incentivou todas as instituições a trabalharem em conjunto para aplicar o regime de controlo do 

consumo de tabaco e a divulgarem a mensagem “não ao tabaco”, manifestando a sua convicção que este 

tipo de colaboração pode levar ainda a maiores sucessos. 

O VI Governo Constitucional tomou várias medidas para reduzir o consumo de tabaco e, assim, melhorar a 

saúde das pessoas. O Regime de Controlo do Tabaco, aprovado pelo Conselho de Ministros em 2015 e 

promulgado em junho do ano passado, procura proteger contra a exposição involuntária ao fumo do tabaco; 

regular o conteúdo dos produtos derivados do tabaco; obrigar à rotulagem das embalagens, para 

sensibilizar e promover a educação para os aspetos da saúde; proibir a publicidade; e criar outras medidas 

para reduzir tanto a procura como a oferta de produtos do tabaco. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, afirmou na altura que “Timor-Leste está a adotar 

uma posição forte, de forma a lidar com uma crise que cresce diante dos nossos olhos e, que pode afetar 

milhares de pessoas”. Estudos de 2016 revelaram que o consumo de tabaco, em Timor-Leste, está entre os 

mais elevados do mundo, com 70% dos homens e 42% dos jovens no grupo etário entre os 13 e os 15 

anos de idade a consumirem derivados do tabaco. 

 O tema do Dia Mundial Sem Tabaco de 2017 “Tabaco – uma ameaça ao desenvolvimento” salienta o papel 

que desempenha o controlo do tabaco para a saúde, o desenvolvimento e a consecução de outros 

objetivos globais. 

 O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira observou que “a introdução destas novas 

advertências gráficas é uma ação que confirma como o Governo está empenhado em reduzir o uso do 

tabaco. Não podemos ignorar o impacto negativo do uso de tabaco no desenvolvimento, em particular dos 

nossos jovens. A promoção da saúde pública nesta área tem sido decidida e proativa, da parte do Governo. 

É uma abordagem que deve continuar nos próximos meses e anos, para cuidar do nosso povo, investir na 

nossa juventude e apoiar o nosso desenvolvimento.” FIM 


