
A Faria da Costa – Peúgas e Confeções Lda. consciente da crescente competitividade do seu mercado de atuação
e do sector em que se insere e sabendo que a excelência de uma empresa passa pelo conhecimento atempado, 
compreensão imediata e resolução eficaz das atuais necessidades e expectativas dos clientes e de outras partes 
interessadas (colaboradores, fornecedores, comunidade local, entidades oficiais, etc.) decidiu implementar um 
Sistema de Gestão de Qualidade de forma a melhorar continuamente e ser capaz de fazer uma avaliação
permanente dos fatores de dinamização da empresa. 

Com este propósito a Faria da Costa – Peúgas e Confeções Lda. estabeleceu os seguintes princípios:

  _ Satisfação dos requisitos dos clientes, legais e da própria organização;
  _ Conquista de novos clientes e mercados de valor acrescentado;
  _ Excelência, qualidade e rigor no que se faz;
  _ Envolvimento empreendedor dos colaboradores;
  _ Gestão integrada, sustentável e responsável da cadeia de fornecimento;
  _ Preservação do meio ambiente e preocupação com questões relacionadas com a higiene, 
     saúde e segurança no trabalho;
  _ Melhoria contínua da organização.
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Faria da Costa – Peúgas e Confeções Lda. aware of the increasing competitiveness of its market of action, knowing 
that the excellence of a company requires timely knowledge, immediate understanding and effective resolution of the 
current needs and expectations of customers and other stakeholders (employees, suppliers, local community, 
official entities, etc.) decided to implement a Quality Management System in order to continuously improve and be able 
to make a permanent evaluation of the factors of dynamization of the company.

For this purpose Faria da Costa – Peúgas e Confeções Lda. has established the following principles:

  _ Satisfaction of customer, legal and organizational requirements;
  _ Achievement of new customers and value-added markets;
  _ Excellence, quality and rigor in what is done;
  _ Entrepreneurial involvement of employees;
  _ Integrated management, sustainable and responsible supply chain;
  _ Preservation of the environment and concern for hygiene, health and safety at work;
  _ Continuous improvement of the organization.
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