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Princípio de Meio ambiente, Saúde e Segurança no Local de
Trabalho
Declaração de Princípio:
A 3M fornece locais de trabalho seguros e saudáveis, e se esforça para minimizar o impacto de nossas operações
de produção sobre o meio ambiente. Os funcionários da 3M devem conhecer e seguir todas as leis e regulamentos
de meio ambiente, saúde e segurança (EHS), bem como as políticas e normas de EHS da 3M. Os funcionários da
3M devem relatar quaisquer preocupações de EHS e responder às mesmas de modo diligente. . A administração
da 3M é responsável por endereçar as preocupações relatadas e garantir que os funcionários da 3M sejam
devidamente treinados em leis e regulamentos aplicáveis de EHS e em políticas e normas de EHS da 3M.
Finalidade:
A 3M se esforça para melhorar a vida de todos. A 3M oferece um ambiente de trabalho seguro e saudável e se
esforça para reduzir o impacto ambiental de nossas operações, conservar recursos naturais e realizar todas as
suas atividades de negócios de uma forma que proteja a saúde e a segurança de nossos funcionários, visitantes e
comunidades. Nós trabalhamos com nossos fornecedores e parceiros de negócios para que as suas operações
suportemesses mesmos objetivos. Estes esforços em conjunto ajudam a definir, proteger e garantir o sucesso a
longo prazo da nossa empresa.
Este Princípio se aplica mundialmente a todos os funcionários e pode ser aplicado a todos aqueles que atuam em
nome da 3M. Consulte os Princípios de Conformidade para obter informações sobre quando os Princípios do Código
de Conduta se aplicam a terceiros.
Outras Orientações:
• Cumprir todas as leis e regulamentos relevantes de EHS, bem como as políticas e normas de EHS da 3M.
• Comuniqueà administração e colegas de trabalho as condições do local de trabalho consideradas inseguras ou
perigosas, incluindo as condições identificadas em locais de trabalho de clientes ou de terceiros que
potencialmente afetam a saúde e segurança dos trabalhadores da 3M. Conforme o caso, encerre qualquer
operação da 3M que seja insegura.
• Incorpore as considerações apropriadas de saúde e segurança em suas decisões de negócios e deveres
profissionais cotidianos, seja em instalações da 3M ou em locais de trabalho do cliente ou de terceiros.
• Opere e mantenha equipamentos, instalações e processos de maneira segura. Evite atividades e condições do
local de trabalho inseguras.
• Participe deprogramas de treinamento e educação para gerenciar os riscos de EHS.
• Previna a poluição na fonte e reduza os resíduos, onde e sempre que possível. Conserve os recursos naturais
usando de reaproveitamento e outros métodos apropriados.
• Selecione e retenha os fornecedores, contratados ou fabricantes terceirizados e prestadores de serviços que
atuem em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis e que cumpram as expectativas de EHS
da 3M.
• Trabalhe para melhorar a eficiência energética nas operações existentes e em novos equipamentos e
instalações.
• Os funcionários devem contatar sua divisão, instalação, ou profissionais de EHS no país para ajudá-los na
identificação e cumprimento das leis e políticas aplicáveis.
Sanções:
O não cumprimento das leis de EHS e deste Princípio pode resultar em sanções penais e civis para a 3M e seus
funcionários, interrupções de negócios significativos e danos à reputação da 3M. A violação do código de conduta
da 3M resultará em ação disciplinar, podendo chegar até a demissão dos envolvidos.
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