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A PMI é uma empresa de tabaco líder a nível internacional, com produtos
vendidos em mais de 180 países a 150 milhões de consumidores*
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Emprega cerca 80.000 pessoas e dispõe de 46 unidades fabris
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A PMI detém 6 das 15 principais marcas internacionais em todo o mundo,
encabeçadas pela Marlboro, a marca mais vendida a nível mundial*.

* Excluindo EUA e China
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A TABAQUEIRA

1

Aproximadamente 850 postos de trabalho direto

2

Investimento total desde a privatização em 1997 de cerca de €340 milhões
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Desde 2016, sede de Centros de Excelência da PMI, com cerca de 80
pessoas a prestar serviços e apoio a todas as fábricas da região da UE
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A Tabaqueira é uma das principais exportadoras portuguesas – cerca de
€580 milhões em 2018

* Excluindo EUA e China
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PRODUÇÃO DE CIGARROS
35,0

Produção Doméstica Cigarros

Produção Exportação Cigarros

Total Produção Cigarros

Mil milhões de Equivalentes Cigarros

30,0

25,0
80%
Exportações!

23,9
21,9

20,0

20,9
19,6
18,4

15,0
14,4

10,0

15,0

15,4

15,7

15,8

14,2

13,5 13,1
13,1
11,6
10,5
10,1

12,0

8,3

6,7

5,0
4,6
0,3

0,6

15,9

15,8

8,0

14,3

15,1

15,0

15,5
14,6

13,3

9,5

8,9

9,4
8,2
6,7

6,5

6,2

5,5

5,1

5,3

4,8

1,8

0,0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4

PRODUÇÃO – Exportações (cigarros e semi-produtos/euros)
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A TRANSFORMAÇÃO
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A TRANSFORMAÇÃO
“A nossa ambição é que tão depressa
quanto possível todos os atuais
fumadores adultos que tencionem
continuar a fumar possam mudar
para os produtos não combustíveis.”
André Calantzopoulos
CEO Philip Morris International
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A TRANSFORMAÇÃO

REDUÇÃO DA
NOCIVIDADE

PRODUTO DE RISCO
REDUZIDO

ACEITAÇÃO PELO
CONSUMIDOR

•

Fumar causa dependência e uma série de doenças graves;

•

A nível mundial estima-se que em 2025 mais de mil milhões de pessoas continuarão a fumar.* Em Portugal fumam
cerca de 2 milhões de portugueses, ou seja, 19% da população;

•

Se não se quiser correr riscos, o melhor é nunca começar ou deixar de fumar!

•

A estratégia de redução da nocividade do tabaco tem como objetivo encorajar os fumadores a mudar para
alternativas de menor risco por comparação com os cigarros.
•*NCI Tobacco Control Monograph Series 21 - The Economics of Tobacco and Tobacco Control”, Authors: National Cancer Institute and WHO”, January 2017.
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A TRANSFORMAÇÃO

Objetivo
1,1 mil milhões de
fumadores em 2025
(apesar de toda a
informação);
Preocupação da
Sociedade com efeitos do
tabaco;
Saúde pública:
1. Cessação
2. Prevenção
3. Redução Risco

Investimento
Investigação &
Desenvolvimento:
1. Investimento > $ 6 mil
milhões
2. 400 cientistas,
engenheiros e técnicos;
3. Produtos sem
Combustão de Risco
Reduzido;
4. Evidência científica;
5. Avaliação de perceção e
comportamento de
consumidores adultos;

Resultado
1.

2.

3.

4.

Evidência científica
robusta e
transparente;
4 plataformas de
produtos de Risco
Reduzido;
Entre as 100
empresas com maior
número de patentes
(~5.000);
Sustentabilidade.
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A TRANSFORMAÇÃO
UK, Public Health England report, 2018
“The available evidence suggests that heated tobacco products may be considerably less harmful than tobacco cigarettes, and more harmful than ecigarettes”
UK committee of Toxicology, 2017
“[I]t is likely that there is a reduction in risk, though not to zero, to health for smokers who switch completely to heat-not-burn tobacco products.”
Netherlands: National Institute for Public Health and the Environment, 2018
“The use of heatsticks with the iQOS is harmful to health, but probably less harmful than smoking tobacco cigarettes.”
Tobacco Products Scientific Advisory Committee, 2018
“TPSAC agreed, by a vote of 8-1, that “Scientific studies have shown that switching completely from cigarettes to the IQOS system significantly reduces
your body’s exposure to harmful or potentially harmful chemicals.”
U.S. Food and Drug Administration, Premarket Tobacco Product Authorization (PTMA), 2019
“Following a rigorous science-based review through the premarket tobacco product application (PMTA) pathway, the agency determined that authorizing
these products for the U.S. market is appropriate for the protection of the public health […]”
National Institute of Public Health Japan
“The concentration levels of hazardous compounds in the mainstream smoke of IQOS are much lower than those in conventional combustion cigarettes.“
Germany: Federal Institute for Risk Assessment (BfR), 2018
“The herein confirmed reductions of relevant toxicants by about 80 – 99% are substantial”.
Korean Food and Drug Administration, 2018
KFAD results confirm significant reductions of HPHCs in heated tobacco products compared to cigarettes but omit to discuss them.
Sources:
https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-and-heated-tobacco-products-evidence-review
https://www.rivm.nl/zoeken?search=IQOS
https://cot.food.gov.uk/cotstatements/cotstatementsyrs/cot-statements-2017/statement-on-heat-not-burn-tobacco-products
https://www.fda.gov/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/TobaccoProductsScientificAdvisoryCommittee/ucm583080.htm
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobacco-heating-system-through-premarket-tobacco-product-application-pathway
https://www.jstage.jst.go.jp/article/juoeh/39/3/39_201/_pdf
https://doi.org/10.1007/s00204-018-2215-y
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A COMPETITIVIDADE
• A Tabaqueira é um dos maiores centros
de produção da PMI;
• É o único localizado no sul da
Europa;
• Produz exclusivamente cigarros;
• Excesso de capacidade nos cigarros;
• Procura de novos produtos de Risco
Reduzido ainda a crescer.
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A COMPETITIVIDADE
• As fábricas da PMI competem entre si pelo investimento e produção;
• São fatores essenciais para a nossa competitividade:
– Produzir com qualidade e a preços competitivos;
– Sucesso comercial dos produtos sem combustão;

– Regulação que estimule a transferência de fumadores que não queiram
deixar de fumar para produtos com Risco Reduzido;
– Ambiente estável e previsível.
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REGULAÇÃO DE PRODUTO
• Deve considerar diferentes perfis de nocividade com diferenciação em todos
os planos: informação ao consumidor, fiscal e de consumo - Os produtos de
tabaco não são todos iguais;
• Deve estimular os consumidores para adotarem opções melhores;
• Deverá estar fundamentada em evidência;
• Deverá ser abrangente e equilibrada, e não extrema;
• Deve ser baseada em factos e não em perceções;
• Deve prevenir efeitos adversos, como o comércio ilícito.
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www.tabaqueira.pt
www.pmi.com
www.pmiscience.com
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