
 

1. Introdução 

A Wondermac tem uma clara estratégia de alto desempenho e crescimento, para que 
se torne o líder de mercado nacional na implementação da tecnologia de ultrassons e 
alta-frequência em soluções industriais automatizadas.  

Como tal, a empresa pretende assegurar que tem implementadas estratégias e 
recomendações de desenvolvimento do negócio, de uma forma ética, aplicáveis 
transversalmente a toda a organização. 

Este Código de Conduta é considerado pela empresa como um referencial de boas 
práticas, pelo que é extremamente importante que todos os seus colaboradores o 
entendam e discutam, por forma a melhorar o serviço e a qualidade de trabalho de 
todos.  

Adicionalmente, o Código de Conduta tem que ser colocado num contexto de busca 
permanente de desempenho financeiro e de crescimento excecionais, pelo que a 
Gerência da empresa acredita ser essa a forma exata de atingir a excelência. 

O contributo de todos é então essencial para tornar o Código numa ferramenta chave, 
na promoção e bem-estar de todos os colaboradores e stakeholders da Wondermac 
Innovative Solutions, Lda. 

A Gerência, 

2. Código de Conduta (CC) 

Desde a sua fundação, em 2019, que a Wondermac Innovative Solutions se orgulha 
dos princípios e valores que presidem à condução dos seus negócios. A Empresa tem 
então vindo a destacar-se pelo: 

• Seu espírito inovador, através da oferta das soluções inovadoras aos seus 
clientes, nos mais diversos ramos de atividade 

• Sua capacidade empreendedora, evidenciada pelos investimentos realizados e 
pela criação do primeiro laboratório de testagem de componentes de 
ultrassons em Portugal 

• Sua resiliência, quando não se deixou abalar em contextos de elevada incerteza  

No futuro, a Wondermac pretende firmar o seu negócio, tornando-se num player 
incontornável na área dos ultrassons, mas também reforçar o compromisso no 
cumprimento de um conjunto de princípios e valores que contribuam para o seu 
crescimento contínuo, para a motivação das suas pessoas e, sobretudo, para a sua 
ética empresarial. 

• Respeito pela Lei 



 

A Wondermac desenvolve os seus negócios com respeito pelo cumprimento 
total das leis aplicáveis. A Empresa respeita os Direitos Humanos 
integralmente e cumpre com todo o tipo de obrigações a que está sujeita. 
 

• Honestidade e Integridade 
A Wondermac conduz a sua atividade com honestidade, rigor e integridade e 
não dá nem recebe, direta ou indiretamente, subornos ou quaisquer outras 
vantagens impróprias para o seu negócio. 
 

• Responsabilidade Corporativa Social 
A Empresa procura gerir de forma equilibrada a relação entre a necessária 
prosperidade económica e o contributo ativo para o desenvolvimento social e a 
preservação ambiental da sua comunidade. 
 

• Independência em Relação a Partidos Políticos 
A Firma não apoia partidos políticos nem/ ou os seus representantes, e não 
contribui financeiramente para grupos que possam apoiar interesses 
partidários. 
 

• Cidadania 
No âmbito da sua atuação socialmente responsável, a Wondermac pode apoiar 
financeiramente ou de qualquer outra forma, associações e/ ou instituições 
nas quais possa reconhecer que o seu contributo tenha um impacto positivo. 
 

• Cooperação com Entidades Oficiais 
A Wondermac responde e deverá sempre responder a solicitações das 
entidades públicas, no fornecimento de informação, comentários ou 
contributos sobre assuntos relevantes para o negócio e sobre a comunidade 
onde se encontra. 
 

• Clientes 
A Wondermac está comprometida com o esforço constante de oferecer aos 
seus clientes, as soluções inovadoras mais adequadas para debelar os 
desafios que estes enfrentam, perseguindo os mais elevados padrões de 
segurança e relação qualidade-preço. 
 

• Colaboradores 
A Empresa procura garantir aos seus colaboradores um ambiente de trabalho 
são e agradável, uma remuneração justa e adequada, de forma a promover a 
sua motivação pelo trabalho e o sentimento de realização pessoal e 
profissional. A Wondermac espera dos seus colaboradores o cumprimento dos 
princípios e normas contidos neste Código de Conduta e um elevado nível de 



 

integridade moral, lealdade e comportamento ético em todas as áreas de 
atuação. 
 

• Carreira e Não Discriminação 
A Firma está empenhada em garantir aos seus colaboradores uma 
remuneração justa e uma evolução pessoal e profissional baseada no mérito, 
nas qualificações e na igualdade de oportunidades, independentemente da sua 
ascendência, género, orientação sexual, religião, idade, estado civil, situação 
familiar, nacionalidade, etnia, capacidade, convicções políticas ou ideológicas e 
filiação sindical. 
 

• Liberdade de Associação 
A Wondermac reconhece as diversas formas de liberdade de associação dos 
seus colaboradores, nomeadamente as de carácter profissional, lúdico e 
sociocultural, como expressão dos princípios de responsabilidade, 
solidariedade, comunhão de objetivos e interesses, espírito comunitário e de 
entreajuda próprios da natureza humana, e que são fonte do desenvolvimento, 
modernização, identidade e afirmação cultural da sua realidade. 
 

• Higiene e Segurança das Instalações 
A Empresa empenha-se em proporcionar aos seus clientes instalações dotadas 
de um ambiente saudável, adotando para o efeito rigorosos padrões de 
qualidade de construção, higiene, saúde, bem-estar e segurança. 
 

• Utilização de Meios Eletrónicos e Informáticos 
O correio eletrónico, a internet, os meios informáticos e todos os softwares e 
suportes eletrónicos, equipamento e/ ou material de natureza similar colocado 
à disposição dos colaboradores para a execução do seu trabalho, deve ser 
utilizado acautelando sempre a boa segurança da informação tratada, não 
sendo permitida a divulgação de mensagens ilícitas, ilegais ou de conteúdo 
menos próprio. 
 

• Fornecedores 
A Wondermac seleciona os seus parceiros de negócio, procurando relacionar-
se com entidades que partilhem o mesmo quadro de princípios éticos por si 
seguidos. A seleção de fornecedores é realizada de forma imparcial com base 
em critérios que se baseiam na qualidade, capacidade de inovação, capacidade 
de abastecimento, desempenho, confiança, continuidade e sustentabilidade ao 
longo do tempo e preço. 
A Empresa suporta e desenvolve atividades com os parceiros de negócios 
nacionais e internacionais, que obedeçam aos critérios de seleção definidos, 
com o propósito de promover o desenvolvimento e da competitividade. 



 

Aos fornecedores e demais parceiros comerciais é exigido, em cumprimento 
das leis aplicáveis.  
 

• Práticas Leais de Comércio 
A Wondermac adota políticas de comércio leais que têm em vista a proteção 
dos direitos do consumidor, apoiando todas as atividades que tendam a proibir 
a existência de atividades restritivas do livre comércio, práticas injustas ou 
abuso de posição negocial. 
A Empresa opera de forma leal, em pleno respeito das condições contratuais 
acordadas, com todos os seus fornecedores e parceiros e espera o mesmo 
comportamento da parte destes. 
 

• Concorrência 
A Wondermac acredita na concorrência forte e leal e apoia o desenvolvimento 
de leis da concorrência apropriadas. 
 
 
Em caso de dúvidas quanto ao cumprimento de alguma das normas de 
conduta, ou se tiver conhecimento da violação das mesmas, por favor entre em 
contacto com a Administração da empresa. 

 


