
Quem define as Áreas para Fumadores?
As entidades responsáveis pelos estabelecimentos em causa, devendo ser consultados os serviços de
segurança, higiene e saúde no trabalho e as comissões de segurança, higiene e saúde no trabalho, ou, na
sua falta, os representantes dos trabalhadores para a segurança, higiene e saúde no trabalho.

Quem deve assinalar a Interdição ou o Condicionamento de Fumar?
As entidades competentes mediante a afixação de dísticos visíveis a partir do exterior dos estabelecimentos.

Quem deve determinar aos Fumadores que se abstenham de Fumar?
Sempre que se verifiquem infracções as entidades que tenham a seu cargo os locais devem determinar
aos fumadores que se abstenham de fumar e, caso estes não cumpram, chamar as autoridades policiais.

Que podem fazer os Utentes sempre que se verifiquem Infracções?
Exigir o cumprimento da Lei podendo apresentar queixa por escrito, circunstanciada, usando para o efeito,
nomeadamente, o Livro de Reclamações disponível no estabelecimento em causa.

É proibida a venda de Produtos de Tabaco? Onde?
A venda de produtos de tabaco é proibida:
– Nos locais onde estejam instalados órgãos de soberania, serviços e organismos da administração pública

e pessoas colectivas públicas;
– Nos estabelecimentos onde sejam prestados cuidados de saúde e nos locais onde se dispensem

medicamentos não sujeitos a receita médica;
– Nos lares e outras instituições que acolham pessoas idosas ou com deficiência ou incapacidade, Nos

locais destinados a menores de 18 anos;
– Nos estabelecimentos de ensino, independentemente da idade dos alunos e do grau de ensino;
– Nos centros de formação profissional;
– Nas cantinas, nos refeitórios e nos bares das entidades públicas e privadas destinados exclusivamente

ao respectivo pessoal;
– Nas instalações desportivas.

É ainda proibida a venda através de máquinas de venda automática, sempre que não reúnam cumulativamente
os seguintes requisitos:
– Estejam munidas de dispositivo electrónico bloqueador que impeça o seu acesso a menores de 18 anos;
– Estejam localizadas no interior do estabelecimento comercial, de forma a serem visualizadas pelo responsável

do estabelecimento, não podendo ser colocadas nas respectivas zonas de acesso, escadas ou zonas
similares e nos corredores de centros comerciais e grandes superfícies comerciais;

– Através de meios de televenda;
– A menores de 18 anos, a comprovar, quando necessário, por documento identificativo com fotografia.

Qual o Regime Sancionatório previsto?
Estão previstas, consoante o tipo de infracção, as seguintes contra-ordenações:
– De € 50 a € 750, para o fumador;
– De € 50 a € 1.000, de € 2.500 a € 10.000, de € 10.000 a € 30.000 ou de € 30.000 a € 250.000, para os

proprietários dos estabelecimentos privados, pessoas colectivas, sociedades ainda que irregularmente
constituídas, ou associações sem personalidade jurídica, bem como para os órgãos directivos ou dirigentes
máximos dos organismos, estabelecimentos ou serviços da administração pública.
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