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Pictorial and/or combined
health warning covering
most of the surface.
Standardised packs
strengthen the seriousness
of health warnings.

Brand names in
small font and
standardised place.
Standardised packs
are considered 
boring, dull and
unattractive.

Information on toxicity
of tobacco products.
Information on health 
risks is more visible
and effective on
standardised packs.

The bar code, details of where the cigarettes
have been made, and the name and address of the
manufacturer are designed to ensure identification
and traceability of tobacco products.

A rotulagem e a 
embalagem de produtos
do tabaco em destaque
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Duty paid tax stamp -
but note that health 
warnings come at zero
cost for governments.



O que é a Convenção-Quadro da OMS para a Luta Antitabaco 
(CQLAT)?
Trata-se do primeiro tratado internacional sobre saúde pública 
do mundo. Visa proteger as gerações presentes e futuras 
contra as devastadoras consequências sanitárias, ambientais 
e socioeconómicas resultantes do consumo de tabaco e da 
exposição ao fumo do tabaco, através da adopção de políticas 
baseadas na evidência científi ca e de obrigações juridicamente 
vinculativas. O Tratado foi ratifi cado por 172 países ou 
organizações, tais como a União Europeia (designadas como 
Partes), que, desta forma, acordaram implementar o Tratado.1 

Quais são os objectivos dos artigos 11.º e 13.º da CQLAT
e as respectivas directrizes?
O objectivo do artigo 11.º da CQLAT consiste em garantir que 
os consumidores sejam convenientemente informados sobre 
os perigos dos produtos do tabaco, através da utilização de 
advertências sanitárias e de que não sejam ludibriados pela 
publicidade e tácticas promocionais da indústria tabaqueira. O 
artigo 13.º da CQLAT exige que as Partes implementem uma 
proibição abrangente à publicidade, promoção e patrocínio de 
produtos do tabaco no prazo de cinco anos após a ratifi cação.

Como foram desenvolvidas as directrizes dos artigos
11.º e 13.º? 
Na segunda Conferência das Partes da CQLAT (2ª Conferência 
das Partes), em Julho de 2007, as Partes autorizaram o 
desenvolvimento das directrizes dos artigos 11.º e 13.º 
(advertências nas embalagens e publicidade, patrocínio 
e promoção). O objectivo das directrizes consistia em 
proporcionar, à luz da investigação existente e da experiência 
internacional, um guia prático sobre a forma de implementar 
políticas efi cazes relativas à colocação de advertências sanitárias 
nos rótulos dos maços e à proibição da publicidade, promoção 
e patrocínio do tabaco. As directrizes foram desenvolvidas 
pelas próprias Partes e foram unanimemente adoptadas na 3ª 
Conferência das Partes em Novembro de 2008, onde estiveram 
presentes mais de 160 participantes.

O que dizem as directrizes dos artigos 11.º e 13.º?
As directrizes do artigo 11.º reconhecem que a adopção de 
advertências pictóricas de grandes dimensões em ambos os lados 
do maço de tabaco, em combinação com embalagens neutras e 
padronizadas (embalagens brancas), contendo a informação dos 
números das linhas de apoio telefónico para deixar de fumar, é 
a melhor forma de informar os consumidores. As advertências 
pictóricas são compostas por imagens que ilustram os riscos 
para a saúde decorrentes do consumo de tabaco. As medidas 
relativas às embalagens brancas consistem na remoção do 
logótipo e na impressão do nome da marca utilizando caracteres 
pré-defi nidos obrigatórios para evitar a sedução do logótipo 
e o imaginário do design da marca. As medidas relativas à 
padronização da embalagem regulamentam o material, a forma 
e o tamanho dos maços, de forma a evitar a concepção de maços 
de design divertido e atraente. 

As directrizes do artigo 13.º estabelecem uma ampla defi nição 
da publicidade, promoção e patrocínio do tabaco que inclui 
a responsabilidade social corporativa e a regulamentação da 
embalagem. Este artigo afi rma que «a publicidade e a promoção 
do tabaco (...) também incluem (...) a embalagem promocional e 
as características de design dos produtos.» Assim, as directrizes 
recomendam a adopção de embalagens neutras e padronizadas para 
que esta proibição abrangente possa ser efi cazmente implementada. 

Qual a relação entre a revisão da Directiva sobre os Produtos 
de Tabaco (2001/37/CE)2 e os artigos 11.º e 13.º?
A Directiva sobre os Produtos de Tabaco foi adoptada em 2001, 
antes de a UE ter ratifi cado a CQLAT. Como resultado, os 
conteúdos da actual Directiva sobre os Produtos de Tabaco não 
estão em conformidade com os artigos 11.º e 13.º e as respectivas 
directrizes. Actualmente, a Directiva sobre os Produtos de 
Tabaco está a ser revista. Trata-se de uma oportunidade única 
para a UE conseguir implementar os artigos 11.º e 13.º através 
da introdução de advertências pictóricas obrigatórias de grandes 
dimensões em ambos os lados dos maços de tabaco e de 
embalagens neutras e padronizadas. A adopção de tais medidas 
a nível comunitário seria vinculativa nos 27 Estados-Membros 
e alinhá-los-ia com os 41 países e jurisdições que já cumpriram 
as exigências quanto às advertências pictóricas.3 Ao adoptar 
embalagens neutras e padronizadas, a UE poderia reconquistar o 
papel de líder global no controlo do tabagismo. 

O que está a acontecer noutras partes do mundo 
relativamente às advertências pictóricas e às embalagens 
padronizadas?
Em todo o mundo, muitos países estão a avançar com novos 
maços de tabaco e planos de rotulagem. 

•  O Governo australiano anunciou que o tabaco será vendido 
em embalagens brancas a partir do dia 1 de Julho de 2012 e que 
as advertências gráfi cas sanitárias existentes serão actualizadas 
e ampliadas, de forma a cobrir 75% da parte da frente e 90% da 
parte de trás dos maços. 

•  No Canadá, o primeiro país a exigir advertências pictóricas, os 
maços passarão a estar cobertos por advertências sanitárias em 
75% na parte da frente e de trás do maço em 2012.

•  O Uruguai adoptou advertências pictóricas que cobrem 80% 
da parte da frente e de trás do maço. No Brasil, no México, no 
Paraguai e na Venezuela existem advertências pictóricas.

•  Na Ásia, Singapura foi dos primeiros países do mundo a 
implementar advertências pictóricas sanitárias em maços de 
tabaco, em 2004, seguida pela Tailândia (2005), pelo Brunei 
(2008) e pela Malásia (2009). 

Por que é que a embalagem é tão importante?
A indústria tabaqueira sempre utilizou as embalagens de 
produtos de tabaco como uma poderosa ferramenta de 
publicidade e de marketing. Desde a adopção de proibições 
à publicidade na maior parte dos países da UE, a indústria 
tabaqueira contou fortemente com as embalagens para 
promover os produtos de tabaco. Um executivo da Philip Morris 
reconheceu que «o nosso veículo de comunicação fi nal com 
o fumador é a própria embalagem. Na ausência de quaisquer 
outras mensagens de marketing, as nossas embalagens (...) são a 
única forma de comunicar a essência da nossa marca.»  
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1  A partir de 29 de Outubro de 2010. 
OMS, Updated Status of the WHO 
FCTC: Ratifi cation and Accession by 
country (Actualização da CQLAT da 
OMS: Ratifi cação e adesão por país). 
Ver http://www.fctc.org/images/stories/
ratifi cation_latest_Saint%20Vincent%20
and%20Grenadines.pdf

2  Directiva sobre o fabrico, apresentação 
e venda de produtos de tabaco 
(2001/37/CE)

3  Sociedade Canadiana do Cancro, 
Cigarette Package Health Warnings: 
International Status Report (Advertên-
cias s sanitárias nos maços de tabaco: 
Relatório da situação internacional) 
(Outubro de 2010). Também a Ucrânia 
e as ilhas de Guernsey e de Jersey já 
cumpriram as exigências desde então. 

DIRECTRIZES DO ARTIGO 13.º DA CQLAT  
PARÁGRAFO 16, EMBALAGENS NEUTRAS
«O efeito da publicidade ou da promoção nas 
embalagens pode ser eliminado se exigirmos 
embalagens neutras: (...) duas (...) cores contrastantes 
(...); nada mais além do nome da marca, o nome 
do produto e/ou o nome do fabricante; (…) sem 
quaisquer logótipos ou outras características para 
além das advertências sanitárias, dos selos fi scais ou 
de outras informações ou marcas determinadas pelo 
Governo; tipo e tamanho de letra recomendados; e 
formato, tamanho e materiais padronizados. Não 
deverá haver qualquer publicidade ou promoção 
dentro ou junto do maço ou nos cigarros individuais 
ou noutros produtos de tabaco.»
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Qual é a prova de que as advertências pictóricas obrigatórias 
funcionam? 
Em vez de serem utilizados como um instrumento de marketing 
pela indústria tabaqueira, os maços de tabaco podem ser 
utilizados pelos Governos para comunicar, de forma efi caz e 
efi ciente, os perigos do consumo de tabaco ao público em geral 
Existe evidência de que uma das melhores formas de sensibilizar 
para os perigos do tabaco é através da adopção de advertências 
pictóricas obrigatórias de grandes dimensões na parte da frente 
e de trás do maço. É muito mais provável que estes avisos 
chamem a atenção e resultem num maior processamento de 
informação do que apenas os avisos com texto.5 Para além disso, 
é mais provável que os fumadores se recordem e valorizem mais 
as advertências maiores do que as mais pequenas, mostrando 
tendência para equiparar o tamanho daquelas com a magnitude 
dos riscos do consumo de tabaco. Um estudo canadiano revelou 
que as advertências pictóricas parecem ser especialmente 
efi cazes entre os jovens: mais de 90% concorda que as 
advertências gráfi cas lhes prestaram informações importantes 
e precisas sobre os efeitos na saúde do consumo de tabaco, 
tornando o acto de fumar menos atraente.6-7 Existe igualmente 
evidência de que a colocação de imagens em ambos os lados do 
maço tem maior impacto do que em apenas um lado.8 Por este 
motivo, é crucial que existam advertências pictóricas de grandes 
dimensões na parte da frente e de trás do maço. 

Qual a evidência de que as embalagens neutras e 
padronizadas funcionam?
Há evidência de que, para haver um aumento de efi cácia, as 
advertências pictóricas devem ser combinadas com embalagens 
neutras e padronizadas. Pretende-se desta forma garantir 
que os consumidores não sejam ludibriados ou confundidos 
com um conjunto de imagens contraditórias da marca, 
estrategicamente concebidas pela indústria tabaqueira, que 
fazem com que o produto pareça seguro e atraente. Tal como 
salienta o relatório Sambrook: «a Há evidência de que a remoção 
da cor, da imagem da marca e dos logótipos das embalagens 
reduz a sedução e o carácter apelativo da embalagem e 
aumenta a capacidade de comunicar a advertência de saúde ao 
consumidor.»10 O Citigroup, uma empresa multinacional de 
serviços fi nanceiros, também reconheceu que as embalagens 
padronizadas são «a maior ameaça reguladora à indústria, uma 
vez que as embalagens são a forma mais importante que as 

empresas tabaqueiras têm de comunicar com o consumidor e de 
diferenciar os seus produtos.»11 

O público apoia a introdução de advertências pictóricas? Sim.
Segundo o Eurobarómetro publicado em Maio de 2010, 75% dos 
europeus são a favor das advertências pictóricas obrigatórias e 
54% são a favor de embalagens brancas.13

Quem se opõe a esta medida?
A indústria tabaqueira é a principal opositora a estas medidas. 
Os esforços da indústria tabaqueira contra estas medidas são 
enormes, incluindo o fi nanciamento e a utilização de associações 
de retalhistas para fazer campanha contra tais medidas. A 
indústria tabaqueira está também a fazer uma pressão implacável 
(“lobbying”)  junto dos decisores políticos, tanto a nível nacional 
como a nível europeu, disseminando argumentos jurídicos e 
económicos erróneos. 

Quais são os principais argumentos e tácticas utilizados pela 
indústria? 
Um dos principais argumentos da indústria é que as embalagens 
neutras e padronizadas irão aumentar o comércio ilícito e 
resultar na perda de emprego e perdas fi nanceiras no sector do 
retalho. Utilizam, igualmente, a ameaça de um potencial litígio 
se as embalagens neutras e padronizadas forem adoptadas. 
Nenhum destes argumentos se baseia na evidência. 

Uma das tácticas consiste em tentar atrasar o processo de revisão 
da Directiva sobre os Produtos de Tabaco, para que as medidas 
não passem pelo processo de co-decisão antes das eleições para o 
Parlamento Europeu, em meados de 2014. 

A utilização de embalagens neutras e padronizadas pode 
aumentar o comércio ilícito? Não.
A indústria tabaqueira argumenta que as embalagens 
padronizadas podem aumentar a contrafacção de cigarros.14 
No entanto, as embalagens padronizadas serão sempre 
acompanhadas de advertências pictóricas. Não existe evidência 
de que advertências pictóricas de grandes dimensões e 
embalagens padronizadas irão tornar a contrafacção mais fácil. 
Dado os custos de fabrico muito baixos por maço de certos 
tipos de cigarros ilícitos (em alguns casos, são vendidos aos 
contrabandistas a 14 cêntimos de euro por maço15), é difícil 
argumentar que as embalagens brancas irão baixar o preço 
de tais produtos16. Para além disso, foram efectuados estudos 
que demonstram que a embalagem não tem qualquer impacto 
na decisão de comprar tabaco ilícito, a qual é motivada pela 
disponibilidade e preço destes produtos17.

A adopção destas medidas pode gerar perdas no sector do 
retalho? Não.
O sector do retalho é diferente em toda a Europa, por isso, 
este tipo de afi rmação é difícil de justifi car. A maior parte dos 
retalhistas não vende exclusivamente produtos de tabaco; para 
além disso, nas últimas décadas, a prevalência de fumadores 
têm vindo a decrescer na maior parte dos países europeus e 
as lojas adaptaram-se a esta realidade. Por fi m, vários estudos 
demonstraram que, quando as pessoas gastam menos em tabaco, 
utilizam o dinheiro em noutros produtos.18

Trachtenberg (Revista Forbes, 1987) 12 
«...quando lhes oferecemos cigarros Marlboro a metade do 
preço – em caixas castanhas genéricas – apenas 21% fi caram 
interessados, apesar de lhes termos garantido que cada maço 
era... idêntico (à excepção da embalagem diferente) ao que 
normalmente compravam na tabacaria local. Como explicar a 
diferença? É simples. Os fumadores tiram e põem os cigarros 
nos bolsos entre 20 a 25 vezes por dia. A embalagem é uma 
forma de afi rmação. O consumidor expressa a forma como 
quer ser visto pelos outros.»

4  Hulit M. Marketing issues 
corporate aff airs conference 
(Conferência sobre questões 
de marketing e assuntos 
empresariais 27 de Maio de 
1994 — Manila. 27 de Maio de 
1994. Philip Morris. Bates No. 
2504015017/5042, http://legacy.
library.ucsf.edu/tid/jga42e00.

5  V. White, B. Webster, M. 
Wakefi eld, Do graphic health 
warning labels have an impact 
on adolescents’ smoking related 
beliefs and behaviours? (Os ró-
tulos com advertências sanitárias 
gráfi cas têm impacto nas crenças 
e comportamentos de tabagismo 
dos adolescentes?) Addiction 
Abingdon, 2008; D. Hammond, 
G. Fong, P. McDonald, K. 
Brown, R, Cameron, Showing 
leads to doing: graphic cigarette 
warning labels are an eff ective 
public health policy (A imagem 
apela à acção: rótulos de maços 
de tabaco com advertências grá-
fi cas constituem uma política de 
saúde pública efi caz), Revista Eu-
ropeia de Saúde Pública (2006).   

6  União internacional contra a tuber-
culose e doenças pulmonares, Guia 
técnico para a embalagem e rotulagem 
do tabaco, pág. 8, 2008. 

7  Health Canada. Os efeitos do 
tabaco na saúde e as mensagens de 
advertência sanitária nos maços de 
tabaco – inquérito aos adultos e aos 
adultos fumadores: inquéritos Wave 9. 
Preparados pelo Environics Research 
Group; Janeiro de 2005.

8  Sambrook Research International, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packages (Resumo da 
evidência científi ca que fundamenta 
o desenvolvimento de advertências 
sanitárias nos maços de tabaco), Maio 
de 2009, pág. 46

9  Estudo conduzido em 574 adolescentes 
da Grécia, C. I Vardavas, G. Connolly, 
K. Karamanolis, A. Kafatos Adolescents 
perceived eff ectiveness of the proposed 
European graphic tobacco warning 
labels European Journal Of Public 
Health (2009) Volume: 19, Número: 2, 
pág. 212-217

10  Sambrook Research International, A 
review of the science base to support 
the development of health warnings 
for tobacco packages Resumo da 
evidência científi ca que fundamenta 
o desenvolvimento de advertências s 
sanitárias nos maços de tabaco), Maio 
de 2009, pág. 147-148

11  Citigroup – Tobacco-Australia Plans 
to Introduce Generic Packaging 
(Planos de introdução de embalagens 
genéricas na Austrália), – Pan-Europe 
Tobacco (Citi), 28 de Abril de 2010

12  Trachtenberg. J A, Here’s one tough 
cowboy (Um cowboy duro de roer). 
Forbes Magazine (9 de Fevereiro 
de 1987),

13  http://ec.europa.eu/health/tobacco/
docs/ebs332_en.pdf, pág. 96.

14  É importante notar que existem 
diferentes tipos de comércio ilícito e 
que a contrafacção não é a principal 
causa do comércio ilícito na Europa e 
no mundo. O comércio ilícito inclui 
o contrabando organizado em grande 
escala, o contrabando em pequena 
escala (ou pirataria) e o fabrico ilícito 
(ou contrafacção).  

15  Shleynov R, Candea S, Campbell D, 
et al. Made to be Smuggled. Russian 
Contraband Cigarettes ‘Flooding’ 
EU. (Criados para o contrabando. Os 
cigarros russos de contrabando inva-
dem a UE.) Washington: Centro para 
a Integridade Pública, 2008, disponível 
em: http://www.publicintegrity.org/
investigations/tobacco/articles/en-
try/763/ (19 de Janeiro de 2011, data 
do último acesso).

16  C. Moodie, G. Hastings, L. Joossens 
Young adult smokers’ perceptions of 
illicit tobacco and the possible impact 
of plain packaging on purchase be-
haviour (Percepção dos jovens adultos 
fumadores quanto ao tabaco ilícito e 
ao possível impacto das embalagens 
padronizadas nos comportamentos de 
consumo), Revista Europeia de Saúde 
Pública, 26 de Março de 2011, pág.1.

17 Id.
18  D. Buck, M. Raw, C. Godfrey, M. 

Sutton, Tobacco and Jobs: the impact 
of reducing comsumption on employ-
ment in the UK (Tabaco e trabalho: o 
impacto da redução do consumo no 
mercado de trabalho do Reino Unido), 
Documento de Trabalho, Centro para 
a Economia de Saúde, Universidade de 
York (1995)

19  McGrady B., TRIPS and Trademarks: 
the Case of Tobacco (ADPIC/TRIPS 

A PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES 
EM RELAÇÃO À EFICÁCIA DOS 
RÓTULOS EUROPEUS PROPOSTOS COM 
ADVERTÊNCIAS GRÁFICAS SOBRE O 
TABACO9

«… Os adolescentes não fumadores qualifi caram os 
rótulos gráfi cos propostos pela UE como sendo mais 
efi cazes na prevenção contra o acto de fumar, quando 
comparados com os existentes avisos europeus sob 
a forma de texto (…) os adolescentes mais novos 
[fumadores] (…) também entendiam os rótulos com 
advertências gráfi cas como sendo um meio mais 
efi caz de prevenção contra o acto de fumar …»
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As advertências  pictóricas de grandes dimensões e 
as embalagens neutras e padronizadas violam as leis 
internacionais de propriedade intelectual? Não.
A indústria tabaqueira argumentou que a adopção das 
medidas relativas às embalagens neutras e padronizadas iria 
violar as leis de propriedade intelectual e resultar em litígios 
dispendiosos. Contudo, estas medidas estão em conformidade 
com as leis internacionais de propriedade intelectual (isto 
é, o Acordo da Organização Mundial do Comércio sobre os 
aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados 
com o comércio «ADPIC/TRIPS») e a legislação europeia.19 
O princípio básico das leis de propriedade intelectual consiste 
em evitar a utilização de uma determinada marca registada 
por parte de uma pessoa que não detém essa marca.20 Se as 
medidas relativas às embalagens neutras e padronizadas fossem 
adoptadas, os detentores das marcas registadas continuariam a 
ser donos das marcas registadas e a estar protegidos contra o uso 
não autorizado. As medidas relativas às embalagens neutras e 
padronizadas regulam apenas a utilização dos logótipos ou das 
cores, de acordo com o interesse geral e a protecção da saúde 
pública, e são especifi camente permitidas, quer pela legislação 
internacional de propriedade internacional,21-22 quer pela 
legislação europeia.23 

Esta ideia foi reafi rmada na Declaração de Punta Del Este, que 
foi adoptada por unanimidade em Novembro de 2010, na quarta 
Conferência das Partes da CQLAT, e que declara que «as Partes 
podem adoptar medidas para proteger a saúde pública, incluindo 
a regulamentação do exercício dos direitos de propriedade 
intelectual, em conformidade com as políticas nacionais de 
saúde pública, desde que tais medidas sejam consistentes com 
o Acordo ADPIC/TRIPS.»24 Uma vez que as medidas relativas 
às embalagens padronizadas e neutras são consistentes com o 
Acordo ADPIC/TRIPS e procuram proteger a saúde pública, são 
juridicamente viáveis e podem ser adoptadas. 

As advertências  pictóricas de grandes dimensões e as 
embalagens neutras e padronizadas violam os acordos de 
comércio internacionais? Não. 
Estas medidas estão em conformidade com os regulamentos 
internacionais de comércio estabelecidos pela Organização 
Mundial do Comércio (OMC). Na verdade, preenchem os 
requisitos das excepções de saúde pública determinados tanto 
no Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT), 
como no Acordo Sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio 
(OTC) da OMC.25

Quanto custaria à UE e aos Estados-Membros a 
implementação das advertências  pictóricas obrigatórias 
e das medidas relativas às embalagens neutras e 
padronizadas? Nada.
A UE e os Estados-Membros não iriam incorrer em quaisquer 
custos para a implementação destas medidas. Todos os custos 
seriam suportados pela indústria tabaqueira. Assim, trata-se 
de um conjunto de medidas muito custo-efectivas que não 
seriam cobradas aos contribuintes. As empresas tabaqueiras 
alegam que os custos seriam proibitivos mas, uma vez que estão 
constantemente a redesenhar as embalagens, este argumento não 
é sustentável.

The Smoke Free Partnership (SFP) is a strategic, independent and flexible parternship between the European 
Respiratory Society, Cancer Research UK and the European Heart Network. It aims to promote tobacco control 
advocay and policy research at EU and national levels in collaboration with other EU health organisations and EU 
tobacco control networks.

This document has been produced with the help of a grant from the World Lung Foundation. The contents of this 
document are the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the 
positions of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) nor those of the Donors.

Drafter: Céline Brassart
Editors:   Archie Turnbull, Jean King, Susanne Logstrup, Fiona Godfrey, Robert Cunnigham, Florence Berteletti Kemp 

and Sam Villiers. 

Smokefree Partnership
49-51 rue du Treves, 1040 Brussels, Tel: +32 2 238 53 63
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Em que consiste o processo de revisão da Directiva sobre os 
Produtos de Tabaco?
A Comissão está actualmente a trabalhar numa proposta 
legislativa para a revisão da Directiva sobre os Produtos de 
Tabaco, que será lançada no início de 2012. A proposta passará 
então pelo processo de co-decisão (Parlamento Europeu e 
Conselho Europeu). A Directiva sobre os Produtos de Tabaco 
revista deverá ser adoptada em 2014.26

O que poderá a Comissão Europeia fazer para garantir a 
implementação efi caz dos artigos 11.º e 13.º e das respectivas 
directrizes a nível da UE?
A Comissão tem competência para incluir as advertências 
pictóricas obrigatórias e as embalagens neutras e padronizadas 
na sua proposta de revisão da Directiva sobre os Produtos de 
Tabaco. A União Europeia é uma Parte na CQLAT de pleno 
direito. Por conseguinte, a Comissão deve garantir que a 
proposta que adoptar é consistente com os compromissos da UE, 
enquanto Parte do Tratado e respectivas directrizes, assim como 
se insere numa política global de controlo de tabagismo, efi caz e 
baseada na evidência actual.

O que poderá o Parlamento Europeu fazer para garantir a 
implementação efi caz dos artigos 11.º e 13.º e das respectivas 
directrizes a nível da UE?
Sendo a instituição directamente eleita da UE, o Parlamento 
Europeu e os seus membros (MPEs) devem relembrar e 
encorajar os governos nacionais a implementar efi cazmente os 
artigos 11.º e 13.º e as respectivas directrizes em nome de todos 
os cidadãos europeus, tendo em mente a força do apoio público 
para as medidas relativas às advertências pictóricas obrigatórias 
e às embalagens neutras e padronizadas. O Parlamento irá 
desempenhar um papel decisivo na adopção de qualquer 
proposta da Comissão para a revisão da Directiva sobre os 
Produtos de Tabaco. Deste modo, é crucial que os MPEs apoiem 
activamente a adopção destas medidas.

O que poderão os Estados-Membros fazer para garantir a 
implementação efi caz dos artigos 11.º e 13.º e das respectivas 
directrizes a nível da UE?
Para garantir a implementação dos artigos 11.º e 13.º e as 
respectivas directrizes a nível da UE, os Estados-Membros 
devem expressar o seu apoio à adopção de advertências 
pictóricas obrigatórias e de embalagens neutras e padronizadas 
a nível da UE. Os Estados-Membros também podem infl uenciar 
o processo ao adoptarem, a nível nacional, medidas relativas às 
advertências pictóricas. Desta forma apoiam, indirectamente, 
a adopção a nível da UE. Por fi m, a França,27 a Finlândia,28 a 
Bélgica29 e o Reino Unido30 expressaram o seu interesse na 
adopção de embalagens neutras e padronizadas, o que passa 
uma mensagem clara à UE de que tais medidas teriam apoio se 
fossem adoptadas a nível da UE. 
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