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APRESENTAÇÃO 



A CAMPANHA “OS EXFUMADORES SÃO IMPARÁVEIS” 

O tabaco mata mais de 650 000 pessoas por ano na UE. Os fumadores representam um terço 

da população. Em Portugal, estimam-se mais de 2 milhões de fumadores. 

 

A campanha “Os Ex-fumadores são Imparáveis”, lançada pela Comissão Europeia em 2011: 

• Centra-se nos efeitos positivos do abandono do tabagismo (ao contrário das campanhas 

anteriores); 

• Recorre a um conjunto coordenado de meios, designadamente publicidade, redes sociais, 

eventos e ferramentas práticas online e mobile; 

• Passa uma mensagem positiva e com forte associação ao desporto (corridas, futebol e 

outras modalidades) 

• Dirige-se aos jovens fumadores com idades compreendidas entre 25 e 34 anos, que 

representam quase 28 milhões  de pessoas na UE.  

• Oferece aos fumadores ajuda prática para abandonarem o tabaco, o «iCoach».  
 

 



  

 

A CAMPANHA “OS EXFUMADORES SÃO IMPARÁVEIS” 



ICOACH 

 

O iCoach 

 

• Ferramenta digital de acesso livre para  ajudar a deixar de fumar, disponível em todas as línguas 

oficiais da UE. Dirige-se também às pessoas que não pretendem deixar de fumar e às que 

apresentam um risco elevado de recaída; 

 

• Funciona analisando os hábitos de fumar dos seus utilizadores e fornece conselhos personalizados 

numa base diária.  

 

• Disponível na Internet em www.exsmokers.eu e em aplicação para iPhone e Android. 

 

 

 

http://www.exsmokers.eu/


ICOACH 

Em Portugal, existem mais de 23.578 utilizadores do iCoach.  

 

Portugal tem uma das maiores taxas de adesão a esta plataforma por 

fumadores e mais do dobro da UE, ou seja, 1 em cada 200 fumadores (na 

europa é 1 em cada 400). Já ocupa o 4º lugar entre os países membros. 

 

Benefícios na utilização do iCoach: 

• É Grátis. 

• Resulta – mais de 30% das pessoas que iniciam o programa deixam 

de fumar. 

• Serve para todos – até para fumadores que ainda não estão prontos 

para deixar.  

• Adapta-se às necessidades, ao tempo e aos objetivos de cada um. 

• Disponível em qualquer lugar através do telemóvel 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XtzJC01FjcA


O iCoach em números: 

 

• Desde o lançamento já existem perto de 396.984 registos em toda a UE. 

 

• Em Portugal já existem mais 23.578 registos, 9.085 dos quais através do telemóvel. 

 

• Portugal ocupa o 4º lugar com maior número de registos de toda a UE. 

 

• Na UE já foram feitos mais de 100 mil downloads da aplicação mobile desde setembro de 

2012. 

 

 

 

ICOACH 

 

 



 

• A TAP disponibilizou em todos os seus aviões de médio curso o primeiro  

guia de bordo para a cessação tabágica; 

 

 

• Aeroporto de Bruxelas adere à Campanha; 

 

 

• Barcelona FC adere à campanha; 

 

 

 

  

 

INICIATIVAS 

 

 



 

QUIT SMOKING WITH BARÇA 

 

 Primeiro clube europeu a aderir 
Práticas antifumo e dimensão pan-europeia (é o clube com mais adeptos) 

 

Lançamento de iCoach personalizado à imagem 
Os fans do clube podem deixar de fumar com a ajuda do clube 

 

“Quit Smoking With Barça” vence prémio 2013 ELF  
 (ELF - Fundação Europeia do Pulmão) 

http://www.youtube.com/watch?v=cB_WfMZAiGU


COBERTURA NA IMPRENSA 



APOIOS INSTITUCIONAIS 



“OS EX-FUMADORES SÃO IMPARÁVEIS” 

 

 

 


