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Código de conduta 

O código de Conduta é o documento que estabelece princípios e regras de natureza ética e 

deontológica a observar pelos respetivos Órgãos Sociais e por todos os Trabalhadores.  

O presente código é divulgado no site – www.rmc.com.pt- bem como através de outros meios 

internos.  

Os membros dos Órgãos Sociais e os Trabalhadores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda 

assinam uma declaração atestando ter conhecimento do Código e assumindo um compromisso 

individual com o seu cumprimento.  

1. Apresentação  

A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda, é uma empresa dedicada ao fabrico de 

engrenagens, bem como à fabricação e comercialização de componentes para a competição 

automóvel, tais como: Autoblocantes e Caixas de Velocidades.  

A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda, tem por missão servir a indústria de forma rápida, eficaz 

e inovadora, tendo sempre em atenção os custos e a qualidade do trabalho. Facilitar aos nossos 

clientes as bases para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e rentáveis. 

A atividade da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda rege-se por valores éticos, pelo respeito, o 

rigor, fiabilidade, flexibilidade e na qualidade.  

2. Princípios Gerais  

No exercício das suas atividades, funções e competências, os colaboradores da Rui Manuel da 

Conceição-RMC, Lda devem atuar, tendo em vista a prossecução dos interesses da empresa e 

no respeito pelos princípios da legalidade, boa fé, responsabilidade, transparência, lealdade, 

integridade, profissionalismo e confidencialidade, tendo em consideração a missão e as políticas 

de qualidade, de ambiente e de segurança em vigor na Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda.  

• Trabalhadores  

As normas constantes do presente Código devem ser aceites, compreendidas e praticadas por 

todos os trabalhadores, independentemente da sua posição hierárquica ou das suas funções e 

responsabilidades especificas.  

 

3. Normas de Conduta da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda  

Tutela de direitos: A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda observa os princípios e valores 

constantes da legislação nacional em matéria de Direitos Humanos e Sociais.  

http://www.rmc.com.pt/
http://www.rmc.com.pt-/
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Não são admitidos comportamentos discriminatórios em razão do sexo, raça, etnia, convicção 

religiosa, filiação partidária, ou outra, nomeadamente assédio, entendido enquanto 

comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticado 

aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com 

o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe 

criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.  

• Suborno e Corrupção 

A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda condena quaisquer atos em que se ofereçam ou aceitem 

compensações ou benefícios que influenciem o comportamento alheio no sentido de obter 

vantagens para si.  

• Independência 

A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda tem uma postura de independência face às instituições 

publicas e aos partidos políticos.  

• Cooperação  

A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda tem uma atitude cooperante com entidades publicas e 

privadas pautada por regras de transparência e independência, com inteira disponibilidade e 

abertura para a melhoria da sua atividade.  

• Respeito/cumprimento das obrigações 

É estritamente observada a legislação nacional e internacional em vigor aplicável e são 

cumpridas todas as suas obrigações de origem legal ou contratual. Toda a informação solicitada 

e exigível nos termos da lei será prestada às entidades publicas e de supervisão, de forma 

rigorosa, adequada e atempada.  

• Consciência ambiental 

A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda adota e estimula o uso responsável dos recursos naturais 

e a preservação do meio ambiente, instando os seus trabalhadores a adotar as medidas 

adequadas a uma mais eficiente utilização dos recursos disponibilizados, nomeadamente:  

a) ligar o ar condicionado e a iluminação apenas quando necessário; 

b) no desempenho da sua atividade profissional, minimizar o numero de documentos 

impressos/fotocopiados. 

http://www.rmc.com.pt/
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4. Normas de Conduta dos Trabalhadores  

     Tutela de Direitos: os trabalhadores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda comprometem-

se a observar os princípios e valores constantes da legislação nacional e internacional em 

matéria dos Direitos Humanos e Sociais.  

Não são admitidos comportamentos discriminatórios em razão do sexo, raça, etnia, convicção 

religiosa, filiação partidária, ou outra, nomeadamente assédio, entendido enquanto 

comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticado 

aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com 

o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe 

criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.  

• Diligência, eficiência e responsabilidade 

 Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda devem cumprir sempre com zelo, 

eficiência e responsabilidade os encargos e deveres que lhes sejam cometidos no exercício das 

suas funções.  O desempenho dos colaboradores deverá ser avaliado com base no mérito e nos 

resultados alcançados no exercício das funções, tendo em conta o cumprimento dos seus 

deveres. 

• Relacionamento com o exterior -  Informação e confidencialidade  

Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda devem guardar absoluto sigilo e 

reserva em relação ao exterior de toda a informação de que tenham conhecimento no exercício 

das suas funções que, pela sua natureza, possa afetar a imagem, o interesse ou os negócios da 

RMC, em especial quando aquela seja de carácter confidencial. 

Incluem-se no número anterior, nomeadamente, dados informáticos pessoais ou outros 

considerados reservados, informação sobre oportunidades de negócio ou negócios em curso, 

informação sobre competências técnicas, métodos de trabalho e de gestão de projetos 

desenvolvidos pela Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda, bem como a informação relativa a 

qualquer projeto realizado ou em desenvolvimento, cujo conhecimento esteja limitado aos 

colaboradores da RMC no exercício das suas funções ou em virtude das mesmas.  

• Dever de lealdade, independência e responsabilidade  

Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda devem assumir um compromisso de 

lealdade para com a mesma, empenhando-se em salvaguardar a sua credibilidade, prestígio e 

imagem em todas as situações, agindo com verticalidade, isenção, empenho e objetividade na 

análise das decisões tomadas em nome da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda.  

No exercício das suas funções e competências, os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-

RMC, Lda devem ter sempre presente os interesses da mesma, atuando com imparcialidade e 

ética profissional, abstendo-se de comportamentos tendentes ao favorecimento de terceiros  

 

http://www.rmc.com.pt/


 

Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda. Rua da Relvinha nº8-Vale Salgueiro-2405-035 Maceira, 
Leiria  

www.rmc.com.pt  
Nif:503163929- Capital Social 5.000,00 € - Matricula 4418 

 

em virtude de interesses próprios ou dos referidos terceiros e pautando as suas decisões pelos 

mais elevados padrões de seriedade, integridade e transparência.  

Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda devem atuar no estrito cumprimento 

dos limites das responsabilidades inerentes às funções que exercem, utilizando os meios que 

tenham sido colocados à sua disposição exclusivamente no âmbito e para o efeito do exercício 

das suas funções. 

• Cumprimento da legislação  

 A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda deve respeitar e zelar pelo cumprimento escrupuloso das 

normas legais e regulamentares aplicáveis às suas atividades. 

 Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda não devem, em nome da empresa e 

no âmbito da sua atividade, violar a lei geral e a regulamentação específica aplicável. 

• Relacionamento com fornecedores  

 Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda devem atuar de forma a permitir que 

sejam honrados os compromissos com fornecedores de produtos ou serviços e a exigir da parte 

destes o integral cumprimento das suas obrigações, bem como a observância das boas práticas 

e regras subjacentes à atividade em causa, tendo em conta o normal funcionamento do 

mercado. 

 Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda devem promover que os contratos a 

celebrar pelas empresas, de forma clara, os direitos e obrigações das partes e observem as 

normas aplicáveis.  

 A escolha dos fornecedores deve ser efetuada com base em critérios imparciais e transparentes, 

sem concessão de privilégios ou favoritismos e evitando, sempre que possível, situações de 

exclusividade.  

 Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda terão presente que, para a seleção de 

fornecedores e prestadores de serviços, não deverão ser tidos em consideração apenas os 

indicadores económico-financeiros, condições comerciais e qualidade dos produtos ou serviços, 

mas, também, o comportamento ético do fornecedor, nomeadamente, o cumprimento do 

presente Código de Conduta.  

 Os colaboradores da Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda devem sensibilizar os fornecedores e 

prestadores de serviços para o cumprimento de princípios éticos em linha com os constantes do 

presente Código de Conduta. 
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• Relacionamento com clientes  

A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda deverá assegurar a igualdade de tratamento e a não 

discriminação injustificada de todos os clientes. A Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda deverá 

manter níveis elevados de competência técnica, prestando um serviço de qualidade e atuando 

com eficiência, diligência e neutralidade.  No relacionamento com os clientes, os colaboradores 

da RMC deverão manter adequados padrões de correção, urbanidade e afabilidade. 

• Não Concorrência 

Os trabalhadores e Órgãos Sociais não se podem envolver em atividades que concorram com as 

desenvolvidas pela Rui Manuel da Conceição-RMC, Lda.  

5. Vigência  

A presente versão do Código de Conduta entra em vigor no dia da sua divulgação.  

Compete à Gerência aprovar o presente Código, proceder à respetiva revisão e decidir sobre 

quaisquer duvidas de interpretação e/ou lacunas do Código.  
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