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Esta literatura é a opinião expressa do tradutor da literatura aprovada pelos Serviços Mundiais de Nicotina Anónimos, e ainda não foi aprovada em conferência. O 
tradutor é um membro de Nicotina Anónimos. Apoiamos e divulgamos esta literatura acreditando que poderá servir e permitir que pessoas dependentes da nicotina 
encontrem a libertação desta poderosa droga. 

Política de Direitos Autorais e Impressão 
Todo indivíduo ou organização deve obter permissão por escrito de Nicotine Anonymous World Services Office antes de citar ou imprimir qualquer material original 
de Nicotina Anônimos. Fotocopiar literatura impressa de Nicotina Anônimos ou copiar para qualquer site ou para distribuição pública qualquer material do website 
de Nicotina Anônimos Serviços Mundiais constitui violação dedireito autoral.  

Toda pessoa é bem vinda para ler a literatura de Nicotina Anônimos no site oficial de Nicotina Anônimos Serviços Mundiais e/ou adquirir qualquer item de nossa 
literatura disponível na loja do site. Todatradução de literatura de Nicotina Anônimos fornecida a Nicotina Anônimos Serviços Mundiais, que for aceita de boa fé, de 
acordo com o Aviso Legal (Disclaimer) postado nesses casos, torna-se propriedade de Nicotina Anônimos Serviços Mundiais. Indivíduos, organizaçõesou membros de 
Nicotina Anônimos que obtiverem permissão para produzir cópias de materiais traduzidos para distribuição e/ou venda devem reportar tais atividades para o 
escritório de Nicotina Anônimos Serviços Mundiais. Contribuições financeiras para suportar as atividades de Nicotina Anônimos Serviços Mundiais em relação a tais 
atividades podem ser solicitadas, ea quantia é determinada sob consulta da junta de servidores de Nicotina Anônimos Serviços Mundiais. 
 

12 Tradições De Tabagistas Anónimos 

1. O nosso bem estar comum deve vir em primeiro lugar; a recuperação individual depende da unidade 
de TA. 
 

2. Para o nosso propósito comum existe apenas uma única autoridade- um Deus amoroso que se 
expressa na nossa consciência colectiva. Os nossos líderes são apenas servidores de confiança; eles não 
têm poderes para governar. 
 

3. O único requisito para se ser membro é o desejo de parar de fumar. 
 

4. Cada grupo deve ser autónomo, excepto em assuntos que afectem outros grupos ou TA num todo. 
 

5. Cada grupo tem apenas um propósito primordial- levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. 
 

6. Um grupo de TA nunca deverá endossar, financiar ou emprestar o nome de TA nenhuma entidade afim 
ou empreendimento alheio á irmandade, para evitar que problemas de dinheiro, propriedade ou 
prestígio nos desviem do nosso propósito primordial. 
 

7. Todo o grupo de TA deverá ser totalmente autónomo, recusando doações de fora. 
 

8. TA deverá manter-se sempre não profissional, mas os nossos centros de serviço poderão contratar 
trabalhadores especializados. 
 

9. TA nunca deverá organizar-se como tal; mas podemos criar quadros de serviço ou comissões 
directamente responsáveis perante aqueles a quem servem. 
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10. TA não tem opinião sobre questões alheias á irmandade; portanto o nome de TA nunca deverá 
aparecer em controvérsias publicas. 
 

11. A nossa política de relações publicas baseia-se na atracção e não em promoção; na imprensa, rádio e 
filmes precisamos sempre manter o anonimato pessoal. 
 

12. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas Tradições, lembrando-nos sempre de colocar 
princípios acima de personalidades. 
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