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MENSAGEM 
PRESIDENTE 

DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

E CONDUCT OFFICER

A Frulact é um grupo empresarial estabelecido em 1987, posicionado como uma 
empresa inovadora de topo no fornecimento de ingredientes de valor acrescenta-
do para a indústria alimentar e de bebidas, nomeadamente preparados de fruta e 
legumes para lacticínios,  gelados, sobremesas, bebidas e alternativas vegetais.

O Grupo Frulact tem uma presença global em três continentes, com oito fábri-
cas em cinco países (Portugal, Marrocos, França, África do Sul e Canadá), e 
está classificado entre as cinco maiores empresas do mundo neste negócio.

A Frulact tem uma forte dinâmica de crescimento e persegue um objetivo de 
crescimento sustentável, sendo assim uma organização empresarial 
comprometida com os valores e princípios fundamentais do desenvolvimento 
sustentável. Criar uma Frulact sustentável envolve transformar toda a cadeia de 
valor de matérias-primas para desenvolvimento de produto, operações, vendas e 
marketing. Acreditamos na nossa sustentabilidade porque se baseia em parcerias 
”win-win” que estabelecemos com os nossos stakeholders.
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A continuação do nosso sucesso está dependente do trabalho árduo das nossas 
equipas e pessoas, por isso investimos nos nossos talentos e procuramos atrair, 
desenvolver e reter recursos humanos únicos e diversos. 

Na Frulact é valorizado um forte sentido de lealdade e compromisso e na Frulact a 
forma de agir de cada individuo, o ser Frulacteano, deverá estar de acordo com os 
princípios e valores da família Frulact, em especial a integridade, 
lealdade e honestidade.

Queremos crescer e desenvolver-nos para contribuir para o sucesso dos nossos 
clientes, melhorar a vida dos nossos colaboradores e das sociedades em que nos 
inserimos, o crescimento é essencial para criar mais emprego, gerar mais riqueza, 
possibilitar mais investimento e chegar a mais clientes em mais geografias, no 
entanto, só estaremos a cumprir a nossa missão, se esse crescimento for sustentável 
e se os nossos comportamentos refletirem os valores da Frulact.

A Frulact valoriza muito a ação, a proatividade, a antecipação das necessidades 
dos clientes, sem, no entanto, menosprezar aqueles que antes de cada tomada 
de decisão, optem por uma reflexão suplementar por motivos éticos ou de 
integridade. 
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Esperamos um compromisso sério e sentido com este Código de Ética e de 
Conduta, através da adoção dos princípios que aqui se enunciam.

A Frulact é uma organização de base familiar que funciona sustentada em laços 
de confiança. Confiança nos nossos clientes, nos nossos parceiros e sobretudo 
interna, confiança dos Frulacteanos nos Frulacteanos. Confiamos que cada um 
de nós saberá, não só adotar como defender os nossos valores e princípios nas 
sociedades em que vivemos.

A implementação deste Código de Ética e de Conduta procura transmitir os 
valores e os princípios fundamentais que presidem a atividade da Frulact, cujo 
cumprimento é incentivado e esperado de todos na relação entre colaboradores, 
acionistas, parceiros, fornecedores, clientes e a sociedade em geral.

Este Código deve ser lido atentamente, devendo os seus destinatários certificar- 
-se que compreendem as obrigações que dele resultam.

João Miranda
 CEO & Co-fundador



8

O NOSSO
CÓDIGO

DE CONDUTA

Conceito
O Código de Ética e de Conduta reúne e recorda um conjunto de princípios e 
diretrizes gerais relacionados com as matérias de ética e de conduta relevantes no 
exercício da atividade da Frulact e que devem guiar e orientar a atuação diária dos 
seus destinatários.

Deve ser entendido como um normativo dinâmico, sendo a sua melhoria contínua 
um objetivo constante, podendo, como tal, ser revisto e alterado ocasionalmente. De 
todas as revisões será dado conhecimento aos seus destinatários.

Destinatários
O presente Código é aplicável a todos os colaboradores da Frulact 
independentemente do vínculo e do território em que se encontrem ou onde 
atuem.

Cada colaborador é responsável pelo cumprimento do Código de Ética e de 
Conduta, sendo os superiores hierárquicos ainda responsáveis por verificar que 
os subordinados o cumprem.

O Código de Ética e Conduta da Frulact é igualmente aplicável a consultores, 
agentes, representantes ou quaisquer pessoas que representem e/ou atuem em 
nome e por conta da Frulact ou que com esta se relacionem.

Todos os colaboradores que, no exercício das suas funções, contratem terceiros 
para atuarem em nome e por conta da Frulact devem certificar-se que os mesmos 
aceitam expressamente as normas deste Código.
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Conduct Officer

De forma a garantir o acompanhamento e a observância do Código de Ética e de 
Conduta, o Conselho de administração da Frulact nomeou, João Miranda para 
Conduct Officer que terá como principais funções:

a)  Fomentar a existência dos meios de divulgação do Código de Ética e de  
Conduta junto dos seus destinatários;

b)  Apreciar e responder a questões que lhe sejam submetidas pelos membros 
dos Órgãos Sociais das sociedades do grupo, bem como as que, sendo 
da sua competência, lhe sejam remetidas por colaboradores, parceiros 
ou terceiros, endereçando as recomendações que entender adequadas à 
natureza do caso;

c)  Propor ao Conselho de Administração da Frulact, a aprovação de alteração 
ao Código de Ética e de Conduta, sempre que entenda adequado;

d)  Emitir, de sua iniciativa ou a solicitação de membros de Órgãos Sociais 
ou colaboradores, esclarecimentos sobre a interpretação de alguma 
disposição do Código de Ética e de Conduta;
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e)  Rececionar, avaliar e encaminhar para os respetivos Órgãos Sociais 
responsáveis, as irregularidades transmitidas não anonimamente ao 
Conselho de Administração, sempre que as mesmas, no seu entendimento, 
indiciem a existência de violação de regras deste Código e de Conduta;

f)  Regular o seu funcionamento e reportar periodicamente a sua atividade ao 
Conselho de Administração e às entidades a que o reporte seja devido nos 
termos da lei ou do modelo de governo da sociedade adotado;

g)  Verificar a existência de mecanismos internos de comunicação de 
irregularidades, assegurando-se de que os mesmos observam as normas 
legais, designadamente em matéria de confidencialidade, do processo 
de tratamento da informação e da inexistência de represálias sobre 
participantes.

A participação de irregularidades deverá ser comunicada não anonimamente para 
o endereço eletrónico do Conduct Officer (conductofficer@frulact.com).
É garantida a reserva de confidencialidade relativamente à denúncia de atos de 
gestão financeira irregular, nos termos autorizados pela Comissão nacional de 
proteção de dados.
A participação deverá ser idónea e plausível e conter o nome, morada e contactos 
do participante, bem como uma descrição detalhada da situação participada.
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A nossa Visão e Valores
VISÃO
Sermos reconhecidos como os mais inovadores do sector e fazer parte do Top 3 das 
maiores empresas do sector a nível global.

VALORES
Os valores da Frulact representam os princípios pelos quais a empresa pauta a sua 
atividade e a relação com todos os seus parceiros:

Ética e Confiança - Temos o compromisso de criar valor económico baseado 
em relações de ética e confiança num horizonte de médio e longo prazo. 

Ambição -  As pessoas e equipas Frulact têm como objetivo alcançar resultados 
relevantes e de excelência e ter a energia necessária para ir além. Têm a ca-
pacidade de superar, sempre desejando ser o melhor, de forma a contribuir 
para os resultados da Frulact. Faça mais e faça melhor com o mínimo de 
recursos e custos possíveis, garantindo a competitividade da Frulact e a satis-
fação dos nossos clientes. Os nossos recursos deverão ser eficientes para ga-
rantir o crescimento sustentável da empresa, adequando a estrutura interna 
às necessidades e expectativas de nossos clientes. 
Cumprem objetivos complexos e esforçam-se para a melhoria contínua e 
qualidade de tudo o que fazemos disposição do Código de Ética e de Conduta;
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Pessoas no centro do nosso sucesso –  Os desafios constantes e a 
disponibilidade para a mudança são fundamentais para atrairmos pessoas 
ambiciosas. Os nossos colaboradores são fatores determinantes para o 
desempenho em todos os mercados onde operamos. Assim sendo, e de modo 
a enriquecer continuamente a nossa cultura, investimos no desenvolvimento 
das suas capacidades e competências.

Eficiência - O nosso objetivo é otimizar a utilização de recursos e maximizar o 
seu retorno. Fazemos incidir o foco da nossa ação na eficiência, na competição 
saudável e na concretização de projetos de grande alcance.

Inovação -  Colocamos a Inovação no centro de tudo o que fazemos, a Inovação 
é o que nos impulsiona a evoluir, crescer e diferenciar. 
A inovação é a vantagem competitiva e sustentável mais estimulada da 
Frulact. Trabalhamos com inovação em toda a cadeia de valor, do campo ao 
consumidor. Os nossos recursos humanos têm um espírito irreverente, um 
modo de pensar criativo e inovador que desafia o status quo e promove a 
mudança. Gerem e desenvolvem novas ideias, usando-as para criar, melhorar 
ou desenvolver novos e melhores produtos, serviços, processos e operações, 
a fim de gerar valor ao Grupo Frulact e aos nossos clientes. Os nossos recursos 
enfrentam os negócios com a mente aberta e revelam uma disposição para 
desafiar os métodos existentes, a fim de obter melhores resultados para a 
empresa.
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Aplicação do Código de Ética 
e Conduta
A Frulact compromete-se a cumprir todas as leis e regras que lhe são aplicáveis 
em todas as jurisdições onde atua, devendo todos os seus colaboradores assumir 
compromisso idêntico, evitando quaisquer violações das mesmas, sob pena de se 
constituírem legal e disciplinarmente responsáveis.

Ninguém deve, em qualquer ocasião, praticar atos em nome da Frulact que violem 
alguma lei, norma ou regulamento, esperando a Frulact de todos os seus parceiros 
e demais destinatários do Código de Ética e Conduta que cumpram as normas 
aplicáveis.

O não cumprimento deste Código de Conduta, das políticas e procedimentos 
da empresa com ele relacionados ou de outras normas legais pode acarretar 
consequências graves para a Frulact, podendo a respetiva violação resultar na 
abertura de um procedimento disciplinar com os efeitos que forem considerados 
adequados.
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Integridade e Profissionalismo
Integridade e Lealdade 
Aos colaboradores e Órgãos Sociais é vedado o uso dessa qualidade ou da sua 
posição hierárquica, bem como da imagem, do nome ou da marca Frulact, para 
proveito pessoal, dos seus familiares ou de quaisquer terceiros. No exercício 
das suas funções e no relacionamento interno e externo, os colaboradores 
e Órgãos Sociais deverão adotar um comportamento idóneo e digno, 
salvaguardando o prestígio da empresa.
Os colaboradores da Frulact deverão aplicar esta norma com especial 
atenção no seu relacionamento online, referindo-se sempre à empresa com 
respeito, lealdade, bom senso e em consonância com os alinhamentos gerais 
do presente Código de Ética e de Conduta.

Relacionamento entre Colaboradores e Órgãos Sociais 
A relação entre todos os Colaboradores e Órgãos Sociais deve pautar-se pelo 
respeito mútuo, lealdade, cooperação, honestidade e clareza de comunicação, 
na procura conjunta da excelência do resultado coletivo.

Dever da defesa do bom nome da empresa, dos seus colaboradores e 
Órgãos Sociais: os colaboradores estão obrigados à defesa ativa do bom 
nome da empresa, Órgãos Sociais e dos seus colegas. Não são admitidos 
comportamentos de desinformação, calúnia e encobrimento de problemas 
ou más práticas.

Dever da comunicação de problemas: os colaboradores deverão reportar 
os problemas e más práticas observadas aos seus superiores hierárquicos e 
estes devem veicular a informação devidamente sustentada ao Conselho de 
Administração, por forma a se implementarem medidas corretivas.

OS NOSSOS 
PRINCÍPIOS 

ÉTICOS
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Dever de formação: Os colaboradores assumem o compromisso de atualizar 
os seus conhecimentos e competências, frequentando as oportunidades de for-
mação colocadas à sua disposição e recomendadas pela empresa, realçando-se 
a obrigatoriedade das formações em segurança alimentar.

Comunicação e Comportamento
A Frulact considera imprescindível o cumprimento por todos os destinatários 
do presente Código de Ética e de Conduta de regras básicas de convivência 
e respeito mútuo nas relações uns com os outros, devendo, nomeadamente, a 
todo o tempo:

•  Observar entre si regras de educação, cortesia e trato apropriadas para man-
ter um bom ambiente de trabalho;

• Respeitar normas e procedimentos internos;

•  Responder aos nossos parceiros sempre de forma adequada, atempada e 
com o padrão de profissionalismo exigível;

•  Estar disponível para aprender, corrigir e saber ser corrigido;

• Ser íntegros, honestos e não discriminatórios;

• Assegurar uma adequada comunicação com os clientes e pares;

•  Preocupar-se, manter e promover a boa reputação da Frulact.
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A Frulact promove e exige dos seus colaboradores uma comunicação trans-
parente, de confiança e de colaboração:

Práticas Desejadas
•  Preparar sempre as comunicações (dominar o tema, planear e conhecer a 
agenda, dar seguimento, pedir ou dar esclarecimentos)

• Comunicar de forma simples, clara e atempada

• Estar disponível para ouvir

• Partilhar iniciativas e resultados de forma transparente

• Mostrar-se disponível para apoiar os colegas

• Envolver os outros na tomada de decisão

• Respeitar e aceitar as opiniões dos outros

• Antecipar os problemas, riscos e dificuldades

Práticas Indesejadas
•  Não comunicar ou comunicar de forma desajustada e inoportuna

•  Interromper os outros e não escutar com atenção

•  Mentir ou omitir informação relevante

•  Não assumir os erros/responsabilidades

•  Ignorar as necessidades dos outros

•  Desvalorizar os esforços dos outros

•  Culpabilizar e criticar os outros em público
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Acesso e uso de Informação Confidencial
Os Colaboradores e Órgãos Sociais que têm acesso a informação privilegiada, 
a qualquer título, estão expressamente proibidos de a transmitir, de a utilizar 
ou de facilitar a sua utilização por terceiros, sem o consentimento prévio 
expresso ou que decorra de uma autorização natural decorrente do exercício 
normal das suas funções.
A informação Confidencial da Frulact pertence à empresa de forma exclusiva 
e não pode ser apropriada por qualquer colaborador, mesmo que este deixe, 
por qualquer motivo, de colaborar com a empresa.
As obrigações de sigilo e reserva que a Frulact espera dos seus colaboradores 
quanto à informação Confidencial devem continuar a ser cumpridas e 
mantidas mesmo após o término da colaboração com a empresa.

Proteção do Património
O património da Frulact é para uso exclusivamente profissional, sendo 
proibida a sua utilização para benefício pessoal ou outros fins.
Compete a todos os colaboradores da Frulact assegurar a proteção e 
conservação do património físico, financeiro e intelectual da empresa, 
devendo os recursos ser usados de forma eficiente. Sempre que possível e 
recomendável, deverá proteger-se o capital intelectual das empresas através 
do registo e estabelecimento de patentes.
Os colaboradores devem ter um comportamento de acordo com as normas 
de segurança, que previna a ocorrência de sinistros e não ponha em risco os 
ativos da empresa.
Os colaboradores devem cuidar dos recursos financeiros da empresa com 
grande diligência, protegendo-os de dano, perda, roubo ou uso indevido.
Os colaboradores não podem obter vantagens, para si ou para terceiros, pelo 
uso do “saber fazer” e da informação relativa aos negócios da Frulact.
Não é permitida a venda de ativos imobilizados da Frulact a colaboradores da 
empresa. As exceções deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração.
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Conflito de Interesses
Os Colaboradores e Órgãos Sociais não devem intervir em processos de decisão 
que envolvam, direta ou indiretamente, organizações com as quais colaborem 
ou tenham colaborado ou pessoas com quem estejam ou tenham estado ligados 
por laços de parentesco ou amizade. 
Na impossibilidade de se absterem de intervir nos processos suprarreferidos, 
todos os colaboradores deverão informar o respetivo superior hierárquico sobre 
a existência dessas ligações.
Os colaboradores devem abster-se de participar ou de exercer funções em 
organizações nas quais a atividade a desenvolver possa entrar em conflito com 
o cumprimento das suas funções na Frulact ou cujos fins possam ser contrários 
aos da Frulact.

Proteção da Propriedade Intelectual e Industrial
Qualquer tipo de propriedade intelectual e industrial relativa ao 
desenvolvimento e produção dos produtos, processos operativos, programas 
informáticos, relatórios, estudos ou documentação desenvolvida pelos 
colaboradores no desempenho do seu trabalho é propriedade da Frulact 
e não podem ser levados ou copiados sem autorização superior sob pena 
estarem sujeitos ao procedimento disciplinar.
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Confidencialidade
Toda a informação que o colaborador e os órgãos sociais trocam com outras 
entidades (outros colaboradores, fornecedores, clientes, etc.) independentemente 
do meio com que o faz, (email, fax, Telefone, carta, etc.) é da responsabilidade 
dos mesmos. No entanto a empresa reserva-se ao direito de, por um lado poder 
monitorizar esta informação acedendo à mesma e por outro se assumir como 
proprietária da informação e usá-la da forma que achar pertinente. Assim, todos 
os colaboradores manterão a confidencialidade sobre qualquer informação 
deste tipo obtida no desenvolvimento do seu trabalho, não a podendo utilizar 
para obter vantagens para si ou para terceiros, compromisso que permanecerá 
quando finalize a sua relação laboral.

Compromisso com a Qualidade e Segurança Alimentar
A base essencial da nossa atividade, que pretende garantir que os ingredientes 
e produtos que produzimos respeitam os padrões de qualidade exigidos 
e adequados à alimentação humana. De forma dinâmica e positiva para a 
condição humana, a exigência e regulação tem vindo evoluir no sentido de 
maior rigor e segurança.
É um dever de todos estarmos conscientes deste contexto e em todas 
as nossas ações de execução e gestão termos presentes os requisitos de 
Qualidade & Segurança Alimentar como a responsabilidade maior da nossa 
atuação individual, departamental e corporativa.
É assim esperado aos Frulacteanos um forte compromisso  com a Qualidade 
& Segurança Alimentar em todas as etapas do nosso processo, que vão desde 
o aprovisionamento, passando pela conceção e produção até à expedição e 
transporte.
É dever de todos os Frulacteanos, ao longo da cadeia estarem atentos e 
vigilantes sobre fatores de risco  e incidentes que  possam comprometer a 
Qualidade & Segurança Alimentar e atuar sobre os mesmos reportando às 
hierarquias e ao Controlo de Qualidade.
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Transparência
Transparência
A Frulact adota procedimentos orientados por princípios de racionalidade 
económica e de eficácia. A sua prática empresarial é transparente e equitativa, 
não sendo tolerada qualquer forma de abuso e suborno, corrupção ou 
branqueamento de capitais.

Conduta Relativa à Relação com Fornecedores
Na Frulact, apostamos em relações fortes. Os nossos fornecedores são uma 
peça fundamental para o nosso desempenho, por isso as nossas relações 
assentam em sólidas parcerias.
Procuramos selecionar os melhores produtores e fornecedores de matéria- 
-prima/serviços, formando-os de acordo com a nossa experiência e com os 
pressupostos defendidos pela Frulact.
Partilhamos com os nossos parceiros um conjunto de princípios de 
responsabilidade social, valores defendidos pela empresa que se resumem 
na condenação do trabalho infantil, do trabalho forçado e da discriminação 
por sexo, raça ou religião e na liberdade de associativismo.

Conduta Relativa à Relação com Autoridades Públicas
A Frulact tem uma atitude cooperante com autoridades públicas e 
comunidades locais, pautada por regras de transparência e independência, 
com inteira disponibilidade e abertura para o melhoramento da envolvente 
legal dos seus negócios.
Mantém uma postura de independência face às instituições públicas e aos 
partidos políticos, sem prejuízo das relações de natureza profissional. Não 
financia, em qualquer circunstância, partidos políticos ou organizações cuja 
missão seja essencialmente política.
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Conduta Relativa à Relação com Clientes
Todos os Colaboradores e Órgãos Sociais da Frulact, independentemente do nível 
hierárquico, devem ter como foco principal das suas ações o desenvolvimento 
de uma relação de empatia e confiança com os clientes, alicerçada na melhor 
proposta de valor, de forma a assegurar a satisfação dos nossos Clientes.
No contacto com os Clientes é necessário que os colaboradores desempenhem 
as suas atividades em coerência com os compromissos assumidos pela Frulact:

•  Merecendo a confiança do cliente;

•  Informando com transparência e verdade, adotando uma atitude própria de 
uma organização vocacionada para integrar uma cadeia de fornecimento;

•  Tratando os clientes com profissionalismo, respeito e lealdade;

•  Defendendo a sustentabilidade da relação com transparência; 

•  Proporcionando aos Clientes produtos e serviços de excelência;

Facultando aos Clientes as informações necessárias a uma tomada de decisão 
esclarecida e assegurando o cumprimento escrupuloso das condições 
acordadas, respeitando a privacidade da informação dos Clientes e cumprindo 
a legislação aplicável.
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Conduta Relativa à Relação com Concorrentes
A Frulact respeita as regras legais e critérios de mercado, promovendo 
uma concorrência leal e saudável. O relacionamento com os Concorrentes 
obedece a regras de cordialidade e respeito mútuo.

Práticas Anti-Concorrenciais
Os Colaboradores e Órgãos Sociais não se podem envolver em atividades que 
concorram com as desenvolvidas pela Frulact ou suas subsidiárias.
A Frulact cumpre as regras aplicáveis em matéria de concorrência em todas 
as jurisdições onde atua, não adotando quaisquer práticas anti-concorrenciais, 
incluindo fixação de preços, coordenação com concorrentes e discriminação de 
clientes e fornecedores.

Conduta dos Orgãos Sociais

CRIAÇÃO DE VALOR
Os órgãos sociais comprometem-se a maximizar, de forma sustentada, a criação 
de valor para os seus acionistas, no estrito cumprimento dos valores da empresa.

RIGOR
A informação financeira e de gestão transmitirá de forma fiel, atual, completa 
e verdadeira, a situação patrimonial da sociedade, os seus resultados e 
responsabilidades, bem como as políticas adotadas mais relevantes.
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Família e Parentes
Familiares diretos e companheiros de colaboradores podem ser contratados 
como colaboradores ou consultores, apenas se a contratação for baseada em 
qualificações pessoais, desempenho, capacidades e experiência e desde que 
não exista relação de subordinação, direta ou indireta, entre o colaborador e 
o familiar ou companheiro.
Este princípio de contratação justa será aplicado a todos os aspetos da 
contratação, incluindo remuneração, promoções e transferências, assim 
como nos casos em que o relacionamento se desenvolva após o colaborador 
ter sido contratado pela empresa.

Regras Anti-Corrupção
A Frulact opõe-se veementemente, a que os seus colaboradores, por si ou por 
interposta pessoa, obtenham algum benefício ou vantagem para a empresa, 
para si ou para terceiros, através de práticas pouco éticas ou contrárias 
aos deveres do cargo, nomeadamente práticas de corrupção, recebimento 
indevido de vantagem ou tráfico de influências.
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Brindes e Ofertas Comerciais
A Frulact não encoraja a prática de dádiva ou recebimento de brindes e 
ofertas comerciais. Os colaboradores e Órgãos Sociais não devem aceitar, 
para benefício próprio, bens, serviços ou quaisquer vantagens de clientes, 
fornecedores, prestadores de serviços ou de qualquer outra entidade 
individual ou coletiva que tenha tido ou pretenda ter relações comerciais 
com a Frulact. Porém, se se tornar inviável ou desaconselhável a sua não-
aceitação ou devolução, a oferta deve ser entregue à Direção de Recursos 
Humanos, que procederá ao seu reencaminhamento para instituições de 
solidariedade social, no âmbito de protocolos existentes com a empresa, 
enquadrados na política de sustentabilidade social do Grupo Frulact. No 
caso de o  colaborador considerar esse encaminhamento impraticável, deve 
questionar o Conselho de Administração/Conduct Officer sobre o melhor 
destino a dar-lhe.
A oferta de bens a qualquer entidade externa, realizada por um Colaborador 
da Frulact, só é admissível desde que, cumulativamente, seja efetuada em 
nome da empresa, esteja relacionada com a sua atividade e corresponda aos 
usos ou às práticas habituais do setor, devendo ser previamente aprovada 
pelo respetivo superior hierárquico.
É proibida a oferta ou receção, em qualquer circunstância e independen-
temente do valor, de dinheiro, cheques e outros bens sujeitos a restrições 
legais.
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Responsabilidade Social, Ambiental e 
Respeito pela Comunidade

Igualdade e Diversidade no Trabalho
A Frulact proporciona um ambiente de trabalho onde todos são tratados com 
igualdade, justiça, dignidade e respeito.
A empresa dá iguais oportunidades de trabalho a todos os seus colaboradores 
com base nas qualificações e mérito assegurando a integridade e dignidade no 
local de trabalho.  Não são admitidos comportamentos discriminatórios com 
base na idade, etnia, raça, cor, nacionalidade, deficiência, sexo, orientação sexual, 
estado civil, convicção religiosa, convicções políticas ou filiação partidária, 
filiação sindical.
O ambiente de trabalho da empresa não pode ser afetado por qualquer forma 
de discriminação ilícita, com base em qualquer um dos fatores de discriminação 
acima referidos ou com base em qualquer outro.
Não é permitido qualquer tipo de assédio verbal ou físico, incluindo assédio 
moral e/ou sexual. 
Não é admitida sobre nenhuma forma direta ou indireta o recurso a trabalho 
infantil. 
Os colaboradores que sentirem que o seu ambiente de trabalho não respeita 
os princípios acima mencionados deverão reportar esse facto ao Conselho de 
Administração/Conduct Officer.
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Política Ambiental, de Gestão de Resíduos e de Higiene 
e Segurança no Trabalho
Tal como estabelecido pela Política Ambiental da Frulact, os colaboradores 
integrarão na sua atividade diária um comportamento respeitador do Meio 
Ambiente garantindo o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares 
e a redução de acidentes de trabalho. 
A Frulact adota e estimula uma consciência ambiental, promovendo o uso de 
forma eficiente dos recursos naturais disponíveis, concentrando os esforços na 
redução contínua do impacte ambiental e na preservação do meio ambiente.

Responsabilidade Individual
Cada colaborador da Frulact deve zelar pelo cumprimento do Código de 
Conduta e informar o seu superior imediato, a área de Recursos Humanos ou 
a Administração quando souber de alguma violação às normas.
Ninguém será punido ou retaliado por informações de boa-fé sobre o 
incumprimento do código de conduta.
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 Divulgação
O presente Código é divulgado na intranet da sociedade, bem como através de 
outros meios internos.
No momento da formalização do contrato de trabalho cada Colaborador assina 
uma declaração atestando ter conhecimento do Código e o compromisso 
individual com o seu cumprimento.
Qualquer dúvida relacionada com a interpretação ou aplicação deste Código 
deve ser reportada à Comissão de Ética (conductofficer@frulact.com).

 Falta de Cumprimento
É responsabilidade de cada colaborador assegurar o total cumprimento de 
todos os termos deste código e se necessário procurar orientação junto do seu 
superior hierárquico, Conduct Officer, Recursos Humanos, área Jurídica ou área 
de Compliance. 
Qualquer falha no cumprimento dos termos deste código pode resultar na 
aplicação de medidas disciplinares, incluindo a possibilidade de despedimento 
ou se tal exigir procedimentos legais ou sanções criminais.

 Relações com a Comunicação Social 
As relações com a imprensa são da responsabilidade exclusiva do CEO e CEO 
Office. Qualquer interação de quadros da Frulact com a Comunicação Social, 
deve ser previamente comunicada ao CEO Office e autorizada. 
No caso de abordagens não programadas adhoc da Comunicação Social os 
quadros não devem fornecer informações à Comunicação Social, remetendo 
cortês e educadamente para o CEO Office e fornecendo os contactos. 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS
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