
 

 

N/REF: 46/07                                           Angra do Heroísmo, Setembro de 2007  

 

Assunto: NORMAS PROTECÇÃO DA EXPOSIÇÃO INVOLUNTÁRIA AO FUMO DE 

TABACO  

 

Ex.mo(s) Associado(s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a(s) a publicação da Lei n.º 37/2007 , Diário da 

República, 1.ª Série, n.º 156, de 14 de Agosto de 2007, que vem estabelecer normas 

para a protecção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco e impor 

limitações ao consumo de tabaco. 

 

Assim, passa a ser proibido fumar  nos locais de trabalho; nos locais de atendimento 

ao público; nos centros de formação profissional; nos estabelecimentos hoteleiros e 

outros empreendimentos turísticos onde sejam prestados serviços de alojamento; nos 

estabelecimentos de restauração ou de bebidas; entre outros, com excepção de áreas 

localizadas ao ar livre. 

 

Nos locais de trabalho; nos estabelecimentos hoteleiros ou outros empreendimentos 

turísticos onde sejam prestados serviços de alojamento, entre outros locais, pode ser 

permitido fumar em áreas expressamente previstas  para o efeito, desde que 

obedeçam, aos requisitos seguintes: 

a) Estejam devidamente sinalizadas, com afixação de dísticos; 

b) Sejam separadas fisicamente das restantes instalações ou disponham de 

dispositivo de ventilação, ou qualquer outro, desde que autónomo, que evite 

que o fumo se espalhe às áreas contíguas; 

c) Seja garantida a ventilação directa para o exterior através de sistema de 

extracção do ar que proteja dos efeitos do fumo os trabalhadores e os clientes 

não fumadores. 

 



Relativamente aos estabelecimentos de restauração ou de bebidas que tenham uma 

área inferior a 100 m2 , o proprietário pode optar por estabelecer a permissão de 

fumar, desde que obedeça aos requisitos acima mencionados. 

 

Nos estabelecimentos de restauração ou de bebidas com área destinada ao público 

igual ou superior a 100 m2  podem ser criadas áreas para fumadores , até ao 

máximo de 30% do total respectivo, ou espaço fisicamente separado não superior a 

40% do total respectivo, desde que igualmente obedeçam aos requisitos acima 

mencionados, que não abranjam áreas destinadas exclusivamente ao pessoal, nem a 

áreas onde os trabalhadores tenham de trabalhar em permanência. 

 

Salienta-se o facto de que a opção pela permissão de fumar, nos locais permitidos, 

deve ser, sempre que possível, proporcionar a existência de espaços separados para 

fumadores e não fumadores. 

 

Quanto aos estabelecimentos hoteleiros  e outros empreendimentos turísticos onde 

sejam prestados serviços de alojamento podem ser reservados andares, unidades de 

alojamento ou quartos para fumadores, até ao máximo de 40% do total respectivo, 

ocupando áreas contíguas ou a totalidade de um ou mais andares, desde que 

igualmente aos requisitos já mencionados. 

 

As áreas onde é permitido ou proibido fumar, consoante o caso, devem estar 

devidamente assinaladas mediante a afixação de dísticos conforme os anexos do 

diploma legal em causa. 

 

A presente lei vem igualmente impor algumas restrições na venda de produtos de 

tabaco, e entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2008 . 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser 

feita pelo site www.dre.pt  

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

A Direcção. 


