O CÓDIGO DE ÉTICA DA LIPOR – MUITO MAIS DO QUE UM NORMATIVO
Brio, Caráter, Integridade, Honra, Correção, Honestidade, Respeito, Ajuda...
… muitos são os termos que nos vêm à ideia quando pensamos em
profissionalismo e bom ambiente de trabalho. O Código de Ética não é mais
que a organização destas ideias num documento que pretende ser um guia
orientador da conduta da Organização e dos seus Colaboradores.
De modo a responder às exigências específicas que se colocam à LIPOR como
entidade pública, tornou-se necessário criar um conjunto de valores comuns
complementados por um conjunto de princípios transparentes, com o grande
objetivo de melhor servirmos o interesse público e os Cidadãos da região.
Assumimos, nas relações internas e com terceiros, um comportamento eticamente responsável e em conformidade
com a lei, pautando a nossa atividade por um sentido de responsabilidade social. E acreditamos que o Código de Ética
da LIPOR é um instrumento que nos ajuda a construir, manter e fortalecer a cultura da nossa Organização.

SABIA QUE…
 o Código de Ética da LIPOR é um documento que integra um conjunto de orientações do que deve
ser o bom e adequado comportamento dos Colaboradores da LIPOR?

 a LIPOR baseou o Código de Ética nos seguintes princípios de conduta: igualdade de tratamento e
não discriminação; legalidade e boa-fé; verdade e transparência; integridade; responsabilidade e
equidade.

 A publicação e adoção de um Código de Ética pela Lipor é uma ótima oportunidade para facilitar
e aumentar a integração entre dos Colaboradores numa Organização e, simultaneamente,
estimular o seu compromisso e sentimento de responsabilidade.



No código de ética da LIPOR encontramos os mesmos valores que a Gestão de Topo da Lipor
considera fundamentais para sermos uma organização de futuro, nomeadamente:
 Dinamismo e Inovação;
 Dimensão Social;
 Integridade e Ética;
 Gestão Participativa.

Saiba tudo sobre o Código de Ética da Lipor!
Na nossa página da Intranet temos diversos recursos relacionados com o Código
de Ética, nomeadamente um conjunto de Preguntas Frequentes (FAQ):
Intranet Lipor > Perguntas Frequentes - Código de Ética da Lipor

E o próprio Código de Ética que pode ser lido e consultado por todos os
colaboradores da Lipor:
Portal Lipor > A Lipor > Quem somos > O Governo da Organização

