
Em conformidade com nossa P&P 8-C e Política de Saúde e Segurança e Compromisso 
Ambiental da PMI. Comprometemo-nos a fornecer condições de trabalho seguras e saudáveis 
para a prevenção de lesões e doenças relacionadas ao trabalho; para promover e preservar o 
meio ambiente.

Estamos totalmente comprometidos em:

• Consultar nossos funcionários e, onde existirem, representantes dos trabalhadores. 
• Envolver cada funcionário através da nossa Missão Zero, porque nos cuidamos.
• Proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões e 

doenças relacionadas com o trabalho; enquanto eliminamos perigos e reduzimos riscos.
• Proteger o meio ambiente, incluindo a prevenção da poluição.
• Reduzir a produção de resíduos e incentivar, sempre que possível, a eliminação, a 

reutilização, a reciclagem; e garantir a sua disposição segura e eficaz.
• Substituir as energias de combustíveis fósseis por energias renováveis.
• Tornar-se mais sustentável no nosso uso de água.
• Atender a todas as leis aplicáveis e requisitos de EHS da PMI. Onde as leis e os 

requisitos de EHS da PMI forem mutuamente incompatíveis, o requisito legal terá prioridade.
• Ser totalmente transparente em nossos relatórios de desempenho de EHS.
• Implementar uma abordagem sistemática Planejar-Fazer-Verificar-Agir (PDCA) para 

garantir a melhoria contínua do sistema de gerenciamento de EHS para melhorar o 
desempenho de EHS.

• Garantir que todos os Centros de Manufatura que produzam mais de 3 bilhões de 
cigarros/ano estejam certificados de acordo com a ISO 14001:2015 e OHSAS 18001: 2007 ou ISO 
45001: 2018.

Essa Política de EHS é executada por meio da implementação dos requisitos de EHS da 
PMI. Esses requisitos são adequados à finalidade, tamanho e contexto dos Centros de 
Manufatura da PMI e à natureza específica de seus riscos e oportunidades de OH&S, bem 
como a natureza, extensão e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços; os 
requisitos de EHS detalham padrões mínimos de desempenho em todos os aspectos de meio 
ambiente, saúde e segurança, e serão revisados periodicamente e alterados conforme 
necessário.

• Os requisitos de EHS da PMI são um padrão auditável e todos os Centros de 
Manufatura no escopo da PMI são auditados periodicamente de acordo com um cronograma 
publicado;

• Quaisquer não-conformidades serão levadas ao nível apropriado de gerenciamento 
para pronta atenção e resolução.

A alta direção formula objetivos e metas de EHS através do OGSM e aos centros de 
manufatura locais através dos processos de SDDS e do desempenho de EHS e adequação 
dos compromissos de EHS nos Centros de Manufatura são revisados durante a análise crítica 
pela direção.

Esta política é comunicada a todos os funcionários e a qualquer outra pessoa que possa 
ser afetada por ela.

Esta política é uma tradução Inglês-Português para divulgaÇão na Philip Morris Brasil.
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