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Resumo 

Objetivo: Estimar a concordância com a proibição de fumar em espaços exteriores e no 

interior do carro, em Braga.  

Material e Métodos: Estudo transversal com recurso a entrevistas telefónicas realizado 

numa amostra representativa da população residente no concelho de Braga, com idades 

compreendidas entre os 15 e os 74 anos. Efetuaram-se 129 entrevistas (63 homens e 66 

mulheres). Variável dependente: concordância com a proibição de fumar em espaços 

exteriores (esplanadas de bares e restaurantes, escolas básicas e secundárias, 

universidades, hospitais, centros de saúde, paragens, parques infantis, centros 

comerciais, recintos desportivos ao ar livre, praias e piscinas ao ar livre) e no interior do 

carro. 

Resultados: Destaca-se o facto de 73,6% dos participantes concordar que devia ser 

proibido fumar em esplanadas de bares e restaurantes e de 93% concordar com a 

proibição de fumar no carro em presença de crianças. 

Conclusões: É elevado o apoio à proibição de fumar em espaços exteriores 

designadamente em esplanadas, escolas, universidades, hospitais, centros de saúde e no 

carro em presença de crianças. Em praias e piscinas descobertas o apoio à proibição é 

minoritário. Parece haver consenso para alterar a lei e proibir fumar em todo o setor da 

restauração sem exceções, incluindo as esplanadas. 
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