CONDUTA ÉTICA DAS EMPRESAS É O REFLEXO DA CONDUTA DE SEUS PROFISSIONAIS
O Código de Ética é um instrumento, documento orientador para a concretização
dos princípios de conduta, Visão e Missão da Organização.
Define regras, princípios e compromissos que devem ser cumpridos, no que diz
respeito aos compromissos da Organização para com as suas partes interessadas:
Colaboradores, Clientes, Fornecedores, Parceiros de Negócio e Cidadãos. É de
extrema importância que o seu conteúdo seja o reflexo nas atitudes das pessoas a
quem se dirige e seja comungado pela gestão de topo da Organização.
A adoção de um código de ética 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. É ainda um instrumento de comunicação interna fundamental
para uma eventual necessidade de gestão de conflitos.
O código de ética fortalece, também, a imagem da Organização, sendo o reflexo de harmonia, transparência,

tranquilidade, em conformidade com os referenciais que cria, da sua Missão, Valores e dos seus compromissos.

SABIA QUE…
O Código de Ética da LIPOR estabelece as linhas de orientação comportamental em
matéria de ética profissional e é aplicável a todos os seus Colaboradores?
Para conhecer o Código de Ética da LIPOR, consulte, por favor, o site: www.lipor.pt

RAZÃO JUSTIFICATIVA DA EXISTÊNCIA DO CÓDIGO DE ÉTICA DA LIPOR
O Código de Ética pretende ser um guia orientador da conduta da Organização e dos seus
Colaboradores que vá de encontro às específicas exigências que se colocam à LIPOR como
entidade pública.
Torna-se, assim, necessário a existência e partilha de valores comuns complementados por um
conjunto de princípios transparentes, que permitam à LIPOR servir melhor o interesse público e os
Cidadãos da região.
Assumir, nas relações internas e com terceiros, um comportamento eticamente responsável, em conformidade
com a lei e com um grande sentido de responsabilidade social, é basilar para a LIPOR.
O Código de Ética é um instrumento que ajuda a construir, manter e fortalecer a cultura da Organização,
transmitindo segurança, compromisso e, acima de tudo, maior confiança perante todos aqueles com quem a
LIPOR se relaciona, designadamente a população que serve.

