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MISSÃO 

A Fabor é uma empresa que se dedica ao fabrico de produtos técnicos 

em borracha. Sustentada pelo seu know-how tecnológico, e por uma equipa 

competente e motivada, tem como MISSÃO acrescentar valor aos seus produtos 

de forma competitiva e inovadora, no sentido de satisfazer os legítimos 

interesses dos acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade 

em geral, no estrito cumprimento das suas Obrigações Legais, da sua 

Responsabilidade Social, e Ambiental. 

 

OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente código de ética e conduta estabelece um conjunto de 

princípios, regras, e valores em matéria de ética e comportamento profissional, 

que devem ser observados no cumprimento das atividades desenvolvidas pelos 

trabalhadores da Fabor nas relações profissionais entre si e com terceiros. 

Para efeitos da aplicação deste Código, consideram-se colaboradores da 

Empresa todas as pessoas que trabalham na mesma e que com ela colaboram, 

independentemente do vínculo contratual e da posição hierárquica que ocupam, 

incluindo os membros dos respetivos órgãos sociais da Empresa, dirigentes, 

quadros, colaboradores permanentes ou eventuais, consultores e todos aqueles 

que, de alguma forma, atuam em nome da Empresa ou lhe prestam serviço a 

título permanente ou ocasional 

Os colaboradores da Fabor podem e devem colocar aos seus superiores 

hierárquicos, se for o caso, as dúvidas que tiverem, no âmbito das normas de 

conduta, sendo da competência das chefias e/ou da Administração o seu 

esclarecimento. 
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RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

Os colaboradores da Fabor, de qualquer nível hierárquico, devem reger 

as suas relações interpessoais na base do respeito mútuo e do tratamento 

cordial e profissional, contribuindo para a criação de um bom ambiente de 

trabalho, nomeadamente, através de uma colaboração e da cooperação mútuas. 

IGUALDADE, DIVERSIDADE, NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Todas as discriminações não compatíveis com a dignidade da pessoa 

humana, nomeadamente com base na nacionalidade, na raça, na idade, no sexo, 

na religião, na deficiência, na convicção política ou ideológica e na filiação 

sindical ou desportiva, não são admitidas. Também são consideradas 

inaceitáveis e passíveis de processo disciplinar todas as ingerências 

configuradas como abuso de poder ou assédio privilegiando antes o princípio da 

igualdade de oportunidades, da diversidade e o mérito individual. 

CONFIDENCIALIDADE E PROTECÇÃO DE DADOS 

A Empresa e os seus colaboradores, no relacionamento com terceiras 

entidades, devem assegurar a igualdade de tratamento em todas as situações 

em que não exista motivo de ordem legal e/ou contratual para proceder de forma 

distinta e assegurar o cumprimento da regulamentação de proteção de dados, 

bem como o dever de confidencialidade de conhecimentos que tenham no 

desempenho das suas funções. Também devem guardar absoluto sigilo em 

relação a todos os factos e informações sobre a Empresa e terceiras entidades 

As informações prestadas pela Empresa, através dos seus colaboradores, 

ou aos meios de comunicação social ou ao público em geral, devem possuir um 

carácter rigoroso, informativo, verdadeiro e oportuno, bem como respeitar os 

procedimentos e as instruções hierárquicas em vigor na Empresa, devendo, em 

todos os casos, ser objeto de autorização prévia por parte desta última. 
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ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

No exercício das suas funções, os colaboradores da Empresa devem, 

ainda, evidenciar elevado profissionalismo, respeito, honestidade e cortesia no 

trato com todas as terceiras entidades com as quais a Empresa se relaciona, 

atuando de forma a proporcionar um serviço eficiente, bem como uma resposta 

rigorosa e oportuna às solicitações apresentadas. Também devem assegurar 

que no desempenho das suas funções se abstenham de entrar em conflito de 

interesses pessoais e profissionais internos ou no relacionamento com outras 

entidades. Para isso devem dar prevalência aos interesses da empresa e dos 

respetivos participantes sobre os seus próprios interesses, abstendo-se de 

intervir em negócios que possam ocasionar eventuais conflitos de interesses 

com os aludidos participantes; 

 

DIVULGAÇÃO E CUMPRIMENTO 

Compete à Administração da Empresa decidir sobre as situações de não 

cumprimento, pelos seus colaboradores, do presente Código. A violação por 

algum trabalhador da Empresa das disposições contidas neste Código constitui 

infração disciplinar podendo resultar em processo disciplinar, contraordenacional 

e/ou criminal. 

O presente Código será publicado e divulgado na página web da empresa 

e a todos os colaboradores da Fabor. 

. 

 


