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COMUNICADO DE IMPRENSA DA REPRESENTAÇÃO DA OMS, N°- 11 / Maio de 2010

Extrato da Mensagem do
Director Regional da OMS,
Dr. Luís Sambo:
....Lanço um apelo aos
decisores políticos para que
desenvolvam e apliquem uma
proibição total à publicidade,
promoção e patrocínio de produtos do
tabaco, directo ou indirecto.
Deverá também ser imposta e aplicada
uma proibição de fumar nos locais de
trabalho, restaurants e outros locais
públicos

PRAIA, 31/05/10: A
celebração do Dia 31
de Maio - Jornada
Mundial Sem Tabaco,
este ano sob o lema:
“TABACO
E
GÉNERO: O impacto
do Marketing dirigido
às
mulheres
e
raparigas”, ficou marcada com uma importante
entrevista concedida pelo Ministro de Estado e da Saúde,
Dr. Basílio Mosso Ramos à Televisão Nacional, durante
a qual falou dos engajamentos relactivos à
implementação das orientações da Convenção Quadro da OMS para a Luta Anti-Tabaco - CCLAT,
tendo chamado na ocasião à responsabilidade de toda a sociedade civil e de cada cidadão em particular,
nessa luta.
De recordar que Cabo Verde já assinou e ratificou a Convenção Quadro da OMS para a luta Antitabaco, existe uma Lei:119/IV/95 que define as condições de dissuasão e restrição do uso do tabaco, tem
um ponto focal nacional, e o país tem participado nas Conferências das Partes, entre outras.
Nos Órgãos de
Social
foram
várias actividades
de sensibilização
nomeadamente
programas, spots
os malefícios do
c o n c u r s o s
Também foram
marchas
e
escolares.

Co mu ni c a ç ã o
realizadas
de informação e
do
público,
entrevistas,
advertindo para
tabagismo,
e
radiofónicos.
realizadas
c o n u r s o s
Da esq. p/a direita: Dr. José da Rosa, Del. Saúde, Dr. Daniel S. Ferreira,

A Associação de Membro de “A Ponte” e a Dra. Maria Pina Andrade, Agência publicitária Promoção
da
Saúde Mental “A
PONTE”, um
dos principais parceiros na prevenção da saúde mental, realizou uma Conferência /debate sobre o tema
da jornada, que também está integrada no programa de comemoração do XX°- aniversário da sua
fundação, a ser celebrada a 11 de Outubro próximo, um dia após o Dia Mundial da Saúde Mental - 10
de Outubro. À Conferência, que teve como oradores, o Dr. José da Rosa, Delegado de Saúde da Praia e
a Dra. Maria Pina Andrade, Licenciada em Publicidade e Propaganda e Chefe do Gabinete de Produção
da Agência de Publicidade Dikor, seguiu-se um intenso debate em que o Representante da OMS, Dr.
Barrysson Andriamahefazafy, fez questão de participar, destacando as consequências do fumo passivo.

O Psiquiatra e membro da Associação “A PONTE”,
Dr. Daniel Silves Ferreira, foi quem serviu de
moderador.
O Presidente da “Associação de Promoção da Saúde
Mental “A Ponte”, Senhor Rosendo Pires Ferreira (em
pé, foto à esquerda), que também participou vivamente
nos debates, juntamente com outros participantes,
aproveitou a ocasião para ler a mensagem (largamente
disseminada) do Director Regional da OMS para a
África, Dr. Luís Gomes Sambo, que começa por
Presidente de “A PONTE”, Sr. Rosendo
afirmar: “O consumo do tabaco mata e incapacita
milhões de pessoas durante os anos mais productivos
das suas vidas. É também desastroso para os orçamentos familiars, aumenta os custos com os cuidados
de saúde e abranda o desenvolvimento económico. A maioria dessas reprecussões ocorre em países de
baixos e médios rendimentos”. Ainda na sua mensagem, o Director Regional da OMS lança o seguinte
apelo, citamos: “Lanço um apelo aos decisores políticos para que desenvolvam e apliquem uma proibição
total à publicidade, promoção e patrocínio de produtos do tabaco, directo ou indirecto. Deverá também
ser imposta e aplicada uma proibição de fumar nos locais de trabalho, restaurants e outros locais
públicos”.
De salientar que as mulheres representam cerca de 20% de mais de 1 bilião de fumadores no mundo, e a
epidemia do tabagismo nas mulheres está a aumentar em certos países.
O marketing dirigido às
tabaqueiras, tem
por
prevalência do tabagismo
mundial. É importante
desta Jornada é de
particular para os efeitos
do tabaco às mulheres e
igualmente para a
Convenção Quadro para
proibir a publicidade do
apadrinhamento, assim
exposição ao fumo

O Representante da OMS durante a sua intervenção

mulheres pelas indústrias
consequência o aumento da
nas raparigas, a nível
salientar que a finalidade
c h a ma r u ma a t e n ç ã o
nefastos da comercialização
raparigas.
Adverte
necessidade das Partes à
a Luta Anti-Tabaco, visando
tabaco, a sua promoção e o
como proteger contra a
secundário do tabaco.

A Associação para a Defesa do Consumidor - ADECO, tem vindo anualmente a celebrar o Dia Mundial
Sem Tabaco, com o objectivo de contribuir na luta global contra o tabagismo, particularmente no seio dos
jovens, conscientizando e responsabilizando a sociedade civil e motivando as autoridades a implementarem
as leis.
A Igreja Aventista do
7°- Dia, que já ganhou
um certificado e um
prémio da OMS, no
quadro da Jornada
Mundial Sem Tabaco,
em
2007,
vem
realizando igualmente
todos os anos várias
actividades de luta
a n t i - t a b a c o ,
particularmente um
Curso “Como deixar
de fumar em cinco
dias”, que conta com a
aderência de muitas
pessoas.

Para mais informações, contactar os Tels: (238) 2 60 19 00, (238) 2 60 19 01,
Fax: (238) 2 62 14 08, Email: mendoncaj@afro.who.int

