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Circular n.º 21/2021 TABAGISMO – Lembrando uma “obrigação” a cumprir.  
Se o não cumprir… “coima” mínima de 250 Euros! 

 

A 3 Setembro 2019 foi publicada a lei, LEI N.º 88/2019, --- in D.R. n.º 

168, 1.ª Série, 3 Set. 2019, Fh. 41 a 44. 

Na n/ Circular n.º 85/2019, apelidamo-la de “lei da beata”. Integrada 

na campanha contra o TABACO, tinha e tem por objectivo, também, o meio ambiente. Ora, 

como sabe, a protecção do mesmo trás muita gente interessada e os governos gostam de 

“cavalgar a onda”; tanto mais que esta é um meio de sacar “coimas”, que podem ir de 250 a 

1500 Euros! 

Diz o art.º 4, dessa LEI: 

“ 1 - Os estabelecimentos comerciais, (…) e todos os edifícios onde é proibido fumar 

devem dispor de cinzeiros e de equipamentos próprios para a deposição dos resíduos 

(leia-se, “pontas de cigarros”) (…) que impeçam o espalhamento de resíduos em 

espaço público”. (destaques nossos) 

Ora, essa LEI N.º 88/2019 fixou um “período transitório” de 1 (um) 

ano para os destinatários daquela LEI, --- lojas, fábricas, armazéns, etc. ---, se adaptarem ao 

sistema: a colocação dos tais cinzeiros.  

Esse período acabou em Setembro 2020. Só que, em face da situação 

que então se vivia, --- pandemia do “vírus da China” ---, consideramos de mau gosto estar a 

aborrecer o Sr. Industrial com mais esta “imposição”. Já bastava, e infelizmente a situação 

continua, as suas ralações diárias com a sua vida profissional, agravadas com a tal pandemia. 

Agora,  

Que a situação parece caminhar para uma certa normalidade, 

consideramos que, tendo ainda aquela Lei n.º 85/2019, um n.º 5, no seu artigo 4.º, que diz: 

“ 5 - Aos edifícios destinados a ocupação não habitacional, (logo, a sua fábrica, a sua 

loja, o seu armazém) (…), aplica-se o disposto no presente artigo (art.º 4) no que diz 

respeito à colocação de cinzeiros, limpeza e deposição de resíduos”. (destaques 

nossos). 

Como se vê, interessa ao AMBIENTE, à segurança e saúde das suas 

instalações; logo, presta atenção ao que lhe está a ser recordado. Caso contrário, sedente 

como está o Estado e a “brigada da beata” em lhe sacar dinheiro à pala do não cumprimento 

da lei do cinzeiro, vai alargar os cordões à bolsa.  
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Por favor, também não custa nada, arranje umas latas, --- se não esta 

disposto a comprar cinzeiros ---, pinte as mesmas de amarelo ou outra cor berrante, escreva 

na mesma “beatas”; “pontas de cigarro”; “cinzeiro”; e, coloque à entrada do seu 

estabelecimento industrial ou comercial. Devidamente protegido, mas que se veja bem; deite 

um pouca de areia no fundo, --- para evitar que sejam um foco de incêndio ---, e volta e meia 

mande limpar o seu conteúdo.  

Não custa nada, cumpre a Lei e defraude os caçadores de multas. E, se 

é dos que se “mata lentamente”, ou seja, é “accionista” da tabaqueira, fuma, dê o exemplo: 

beata, antes de entrar na fábrica, no armazém, é no…cinzeiro! 

Já agora, lembrar que a LEI N.º 37/2007, de 14 Agosto, é o diploma 

que regula, enumerando e identificando os locais onde é “proibido fumar”. Entre eles: “nos 

locais de trabalho”.  

O recado está dado. Ponha mãos à obra, arranje os cinzeiros, --- seja 

criativo ---, ou algo que sirva para o efeito, identifique, --- serve também os “vasos de noite”, 

vulgo, penico, pois era assim que eram utilizados, pelo menos nos velhos tempos, das 

“garraiadas” e “queima das fitas”, na velha Coimbra.  

O que é necessário é ter os “cinzeiros”. Proteja o AMBIENTE. 

E, por favor, para bem Seu e dos Seus, largue o tabaco. Dê o exemplo.  

 


