
PRINCÍPIOS DE 
APROVISIONAMENTO 
RESPONSÁVEL



Na Philip Morris International (PMI) estamos empenhados 
em desenvolver a nossa atividade comercial de acordo 
com os princípios reconhecidos internacionalmente no 
que diz respeito a direitos humanos, gestão do ambiente, 
integridade nos negócios e anticorrupção. Estes valores 
são fatores de união, servem de orientação e estão 
consagrados no nosso compromisso com os direitos 
humanos e o nosso Guia para o Sucesso. Refletem 
também o nosso compromisso com os Dez Princípios 
do Global Compact das Nações Unidas e os Princípios 
Orientadores para Empresas e Direitos Humanos das 
Nações Unidas.
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Estes valores incluem a forma como trabalhamos com os fornecedores que 

fazem parte da nossa cadeia de abastecimento. O presente documento 

estabelece os nossos Princípios de Aprovisionamento Responsável, fornecendo 

os requisitos de processo e desempenho aplicáveis a todos os fornecedores 

que fazem negócio com a PMI. Pretendemos, através da sua aplicação, concretizar 

melhorias mensuráveis e tangíveis na nossa cadeia de abastecimento. Contamos com 

o empenho e apoio dos nossos fornecedores no sentido de uma melhoria contínua 

para nos ajudar a atingir este objetivo.

Ao longo dos anos, temos vindo a trabalhar com muitos dos nossos 

fornecedores em várias iniciativas importantes, como os nossos programas de 

Boas Práticas Agrícolas e Práticas de Trabalho Agrícola. Valorizamos os esforços 

de todos os nossos fornecedores para nos ajudarem no objetivo de adquirir os nossos 

produtos e serviços de forma responsável e criar valor sustentável ao longo da nossa 

cadeia de abastecimento.

Com base nas colaborações existentes, planeamos implementar um programa de 

sustentabilidade pioneiro na indústria em conjunto com os nossos fornecedores. 

Acreditamos que os esforços conjuntos para a criação de uma cadeia de abastecimento 

mais sustentável proporcionarão amplas oportunidades para fortalecer as nossas 

relações comerciais e para criar valor para as nossas respetivas empresas.

Esperamos que todos os nossos fornecedores implementem os Princípios  

de Aprovisionamento Responsável de uma forma diligente e transparente.  

Em particular, convidamo-los a:

 •  Implementarem processos ou a apoiarem-se em sistemas existentes que 

permitam aos fornecedores identificarem, evitarem ou mitigarem riscos e 

impactos, nas respetivas operações e relações comerciais;

 •  Avaliarem as respetivas operações e cadeia de abastecimento com 

base nos Princípios de Aprovisionamento Responsável ou quaisquer 

normas similares com base no Global Compact das Nações Unidas e nos 

Princípios Orientadores das Nações Unidas; e

 •  Comunicarem e envolverem-se ativamente com os respetivos 

trabalhadores, fornecedores e partes interessadas, para poderem alertar 

para potenciais problemas.
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Tratar as pessoas com respeito e dignidade é um dos princípios fundamentais 

da forma como fazemos negócio na PMI. O nosso compromisso de 2015 para 

com o Global Compact das Nações Unidas funcionou como catalisador para uma 

abordagem mais sistemática no que diz respeito aos direitos humanos, visando o 

alinhamento com os Princípios Orientadores para Empresas e Direitos Humanos das 

Nações Unidas. Esperamos que os nossos fornecedores façam o mesmo. De modo 

a atingir este objetivo, os nossos fornecedores devem adotar políticas e processos 

apropriados às suas dimensões e circunstâncias, nomeadamente:

 •  Uma política de compromisso para respeitar os direitos humanos;

 •  Um processo de auditoria relativo a direitos humanos de modo a 

identificar, prevenir, mitigar e responsabilizar pelos impactos nos 

direitos humanos; e

 •  Processos, incluindo mecanismos de denúncia, se possível, que 

permitam a correção de quaisquer impactos adversos para os direitos 

humanos que possam ser causados ou para os quais contribuam.

DIREITOS 
HUMANOS
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Espera-se que os fornecedores da PMI identifiquem, evitem e resolvam 

impactos negativos em relação a todos os direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente, incluindo, sem limitação:

Trabalho forçado e tráfico de seres humanos 

Não utilizar nem tolerar a utilização de trabalho forçado ou mão-de-obra vítima 

de tráfico. Ser diligente na identificação e resolução de qualquer forma de 

escravatura moderna nas operações e na cadeia de abastecimento, incluindo 

mão-de-obra prisioneira, servil, forçada, escrava ou qualquer outra forma de 

trabalho forçado. Os empréstimos ou adiantamentos de salário têm de ser 

baseados em termos justos, claramente explicados ao trabalhador, mutuamente 

acordados, e não exigirem que o trabalhador permaneça com o empregador até 

o reembolso estar concluído. Não reter nem confiscar os documentos pessoais 

de qualquer trabalhador, incluindo os seus passaportes. Não permitir que os 

trabalhadores paguem taxas de recrutamento, processamento ou colocação, e 

acordar por escrito com os trabalhadores as condições de trabalho no momento 

do recrutamento.

Trabalho infantil 

Não utilizar trabalho infantil. A contratação de menores pode ocorrer em 

circunstâncias limitadas, contanto que tenham, pelo menos, 15 anos, idade mínima 

legal para contratação, ou idade para a conclusão da escolaridade obrigatória, 

consoante o que for mais elevado. Os trabalhadores com menos de 18 anos de 

idade não podem efetuar trabalhos que possam comprometer a saúde, segurança 

ou desenvolvimento emocional dos mesmos ou trabalhos que envolvam marketing 

e vendas de produtos de tabaco.



Tempo de trabalho 

Os trabalhadores têm de ter tempo de descanso. As horas de trabalho normais 

devem cumprir as leis do país e não devem exceder as 48 horas por semana, 

regularmente. Garanta que os trabalhadores têm um dia de descanso, pelo menos 

24 horas consecutivas, a cada sete dias. Garanta que os trabalhadores têm férias e 

feriados, incluindo horas extraordinárias, limite a semana de trabalho a 60 horas e 

obtenha consentimento voluntário dos trabalhadores para horas extraordinárias.

Remunerações e benefícios 

Remunere os trabalhadores de forma adequada. A remuneração deve ser o 

suficiente para suprir as necessidades básicas dos trabalhadores e respetivas famílias 

e gerar um rendimento discricionário. As remunerações cumprem, pelo menos, 

as normas legais mínimas ou os valores de referência adequados da indústria, 

quando não existam requisitos legais referentes a salários. Efetue o pagamento das 

remunerações regularmente e na totalidade e permita que os trabalhadores tenham 

os benefícios e os períodos de ausência aos quais têm direito por lei. Não utilize 

deduções salariais como medida disciplinar.

Tratamento justo e equitativo 
Mantenha um ambiente e práticas de trabalho inclusivas e profissionais. Não tolere 

comportamentos ofensivos, humilhantes ou abusivos, nem qualquer tipo de 

discriminação. Conceda oportunidades de contratação e de emprego igualitárias e 

não discrimine com base em características pessoais. Tome decisões relacionadas 

com o emprego de forma objetiva e com base no mérito.

Segurança no local de trabalho 

Proporcione um ambiente de trabalho seguro e saudável de modo a prevenir 

acidentes e lesões. Identifique, avalie e controle os perigos de saúde e segurança no 

trabalho. Nos locais onde os perigos não possam ser eficazmente controlados na sua 

origem, certifique-se de que os trabalhadores possuem e utilizam equipamento de 

proteção individual adequado. Forneça, regularmente, formação aos trabalhadores 

sobre saúde e segurança e mantenha os registos adequados. O alojamento, quando 

fornecido diretamente ou através de terceiros, deve estar limpo, ser seguro e cumprir 

as necessidades básicas dos trabalhadores.
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Liberdade associativa 

Adote uma atitude aberta em relação às atividades dos sindicatos e outras 

organizações de trabalhadores. Respeite e não interfira com o direito dos 

trabalhadores de constituir ou fazer parte de um sindicato ou organização 

representativa à sua escolha. Reconheça o direito de negociação coletiva dos 

trabalhadores. Reconheça acesso aos representantes de trabalhadores de modo a 

que possam desempenhar as funções de representação no local de trabalho e para 

que possam comunicar abertamente em relação às condições de trabalho, sem 

medo de discriminação, retaliação, intimidação ou assédio.

Direitos fundiários 

Respeite os direitos e títulos fundiários e de recursos naturais dos indivíduos 

e das comunidades locais, incluindo comunidades indígenas. Empenhe-se 

em negociações justas com proprietários fundiários locais sobre a utilização e 

transferência de terrenos. Não se envolva na aquisição contenciosa de direitos 

de propriedade de grande escala ou em qualquer aquisição de propriedade que 

resulte no desalojamento involuntário de pessoas. Espera-se dos fornecedores que 

sejam transparentes em todas as tomadas de decisão relativamente à utilização ou 

transferência de propriedades e de acordo com os princípios de consentimento livre, 

prévio e informado.

Origem dos minerais 

Aplique uma política para assegurar-se, de forma razoável, de que o tântalo, estanho, 

tungsténio e ouro presentes nos materiais fabricados não financiam ou beneficiam 

grupos armados na República Democrática do Congo ou de países vizinhos, ou 

países que são habitualmente identificados em regulamentos relativos a minerais 

oriundos de conflitos. Proceda a uma auditoria relativamente à origem e cadeia de 

custódia destes minerais e disponibilize as suas medidas de auditoria à PMI, caso 

sejam requeridas.

Dependendo do setor, do local e do contexto de operação dos fornecedores da 
PMI ou de terceiros, os fornecedores poderão necessitar de considerar direitos 
humanos adicionais, nomeadamente os relacionados com comunidades locais e 
grupos vulneráveis que requerem particular atenção, e procederem a uma auditoria 
de modo a identificar, prevenir, mitigar e responsabilizar por impactos nos direitos 
humanos relativamente a esses grupos.
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RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

Conformidade ambiental 

Obtenha todas as autorizações, licenças e registos ambientais necessários e 

documente-os de forma adequada às suas operações. Forneça a formação necessária 

aos trabalhadores pertinentes, de modo a assegurar o conhecimento e cumprimento 

das autorizações e de outros requisitos ambientais legais.

Gestão ambiental 

Aplique um sistema apropriado à dimensão e circunstâncias da organização, para 

gerir os aspetos ambientais das operações, incluindo medidas para avaliar, controlar 

e minimizar impactos ambientais. Implemente políticas apropriadas para incorporar 

práticas ambientais nas suas operações e atividades, e atribua funções designadas 

dentro da sua organização que serão responsáveis pelas questões ambientais. Tome 

medidas imediatas para prevenir ou remediar incidentes e melhorar o desempenho 

ambiental continuamente.
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Minimização de resíduos e de consumo de recursos 

Minimize o consumo de recursos naturais, previna a poluição e reduza a produção 

de resíduos, águas residuais, emissões de carbono e outros impactos ambientais 

associados às suas operações e produtos, de acordo com princípios preventivos. 

Defina objetivos para o que pretende melhorar, meça o desempenho e apresente os 

respetivos relatórios.
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INTEGRIDADE 
NOS NEGÓCIOS
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Comercializar com integridade 

Fumar causa doenças graves e dependência. Os fornecedores envolvidos no 

marketing e na venda dos nossos produtos só o podem fazer direcionado para adultos 

Os produtos da PMI bem como as atividades de marketing e vendas não se destinam a 

menores, não fumadores ou a pessoas que não utilizem produtos sem fumo.

Suborno e corrupção 

Não suborne ninguém, em nenhum local, seja por que motivo for ou permita que 

alguém suborne outras pessoas em seu nome. Saiba que a oferta ou a aceitação de 

qualquer coisa de valor – incluindo dinheiro, presentes, favores, entretenimento ou 

até emprego para um familiar de um funcionário governamental – pode ser vista 

como uma tentativa de influenciar as ações ou decisões profissionais de determinada 

pessoa e, por isso, é considerada suborno. Não permita “pagamentos facilitadores” – 

pequenos pagamentos, em dinheiro ou em géneros, para acelerar uma ação que um 

funcionário governamental deve efetuar rotineiramente. Mantenha agendas e registos 

corretos, que demonstrem todas as instâncias nas quais algo de valor é fornecido a um 

funcionário governamental.

Concorrência justa 

Compita de forma justa com base na qualidade, inovação, preço, publicidade e 

outros meios legítimos, no que diz respeito a produtos ou serviços. Compreenda e 

cumpra os requisitos legais sobre a concorrência que se aplicam ao seu negócio e 

não se envolva em comportamentos anticoncorrenciais.

Informação confidencial e propriedade intelectual 

Proteja a informação confidencial da PMI. Apenas utilize a presente informação 

para os fins autorizados para utilização pelo acordo contratual. Não partilhe 

informação confidencial sem o consentimento da PMI. Não recolha informação 

confidencial de outras empresas nem acerca delas. Proteja devidamente a 

informação confidencial e privada dos trabalhadores. Respeite os direitos de 

propriedade intelectual e know-how da PMI e das outras empresas.



Conflitos de interesses 

Comunique à PMI qualquer situação que possa aparentar ser um conflito de interesses 

no que diz respeito à sua relação com a PMI. Os conflitos de interesses ocorrem, 

normalmente, em situações nas quais a imparcialidade para o desempenho de 

determinado trabalho é, ou poderá ser, prejudicada por um interesse pessoal. Tais 

situações podem envolver organizações, particulares ou ambos.

Comércio ilícito 

Envolva-se em negócios legítimos. Não tolere, facilite ou suporte contrafações, 

contrabando ou outros crimes relacionados, tais como a lavagem de dinheiro.
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IMPLEMENTAÇÃO
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Para apoiar os fornecedores da PMI no processo de cumprimento dos nossos 

Princípios de Aprovisionamento Responsável, desenvolvemos um Guia 

de Implementação abrangente que explica mais pormenorizadamente as 

nossas expetativas e que visa apoiar os esforços dos fornecedores durante 

a implementação destes Princípios nas respetivas operações e relações 

comerciais. Inclui recomendações sobre como cumprir os Princípios e fornece 

controlos operacionais sugeridos, documentação e sistemas de gestão.



A identificação de riscos e impactos bem como a descoberta de formas 

adequadas de resposta aos mesmos pode demorar tempo. Não obstante, 

esperamos que os fornecedores assumam compromissos de boa-fé no que diz 

respeito à implementação de Princípios de Aprovisionamento Responsável, à 

comunicação de progresso mensurável e a esforços de melhoria contínua. Em casos 

individuais, trabalharemos com os fornecedores para resolver os desafios identificados. 

No entanto, caso não exista um compromisso claro para prevenir, mitigar e 

responsabilizar pelos impactos negativos, ou caso se verifique uma falta de ação e 

melhoria persistentes, será considerada a rescisão contratual. Reservamo-nos o direito 

de rescindir contratos imediatamente em casos de violações graves dos Princípios 

de Aprovisionamento Responsável. O desempenho dos fornecedores em matéria de 

sustentabilidade terá um grande peso na nossa decisão de empreender ou continuar 

uma relação comercial.

Os Princípios de Aprovisionamento Responsável não criam quaisquer direitos além dos 

incluídos na relação contratual entre a PMI e um fornecedor da PMI ou quaisquer outras 

partes; não são nem promessas nem garantias.

O nosso Código de Práticas de Trabalho Agrícola e o Programa de Boas práticas 

Agrícolas continuam a ser aplicados às quintas com as quais nós e os nossos 

fornecedores têm contratos estabelecidos para cultivar tabaco para nós.

Os fornecedores podem demonstrar a adesão aos Princípios de Aprovisionamento 

Responsável através do alinhamento com normas comparáveis ou esquemas de 

certificação baseados no Global Compact das Nações Unidas e nos Princípios 

Orientadores para Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas.
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REPORTAR
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Apoiamos entusiasticamente uma cultura de reporte sem qualquer medo de 

retaliação contra as pessoas que reportam violações, reais ou alegadas, dos 

Princípios de Aprovisionamento Responsável. Consequentemente, pedimos aos 

nossos fornecedores para:

 •  Fornecerem aos trabalhadores meios facilmente acessíveis para 

manifestarem preocupações de forma anónima e para protegê-los 

de retaliação;

 •  Manterem sistemas e processos para investigar as preocupações 

manifestadas e tomar as medidas necessárias, protegendo ao 

mesmo tempo a confidencialidade de todos os envolvidos;

 •  Desenvolverem os meios que permitam aos indivíduos e partes 

interessadas fora da organização manifestar as suas preocupações 

e resolvê-las numa fase precoce; e

 •  Informarem a PMI, através do contacto principal na PMI, sobre 

quaisquer preocupações ou alegadas violações dos Princípios de 

Aprovisionamento Responsável.



AVALIAÇÕES
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A visibilidade é fundamental para supervisionar a implementação dos Princípios de 

Aprovisionamento Responsável, de forma a podermos ver como os nossos parceiros 

de negócio previnem, mitigam e se responsabilizam pelos impactos negativos.

A PMI verificará a adesão dos nossos fornecedores a estes Princípios através de 

avaliações internas e externas e espera que os fornecedores tomem medidas 

concretas para colmatar eventuais lacunas identificadas na aplicação destes Princípios.



Philip Morris International, Inc. 2017

Os Princípios de Aprovisionamento Responsável foram traduzidos para diversas línguas, tendo 
por base a versão em inglês (língua original). Caso haja qualquer contradição, confusão ou 
ambiguidade entre a versão em inglês e as versões traduzidas, prevalecerá a versão inglesa.


