
C Ó D I G O  D E  C O N D U T A

As relações de negócio na PA&CO têm como base 

a transparência e o respeito mútuo. Adicionalmente 

ao nosso compromisso com a qualidade, o nosso 

objetivo é garantir que os nossos produtos são 

produzidos de forma sustentável.

Este Código de Conduta re�ete a nossa postura 

e é aplicável a todos os nossos fornecedores, 

subcontratos e outros parceiros de negócio.

Os nossos requisitos têm como base documentos 

internacionais tais como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e Convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT).

O S  N O S S O S  P R I N C Í P I O S

Direitos Humanos – Todos os colaboradores da PA&CO 

são tratados com dignidade e respeito e esperamos que 

todos os que trabalham connosco ajam da mesma forma. 

Nenhum tipo de discriminação baseada no sexo, raça, 

orientação sexual, religião, idade, de�ciência, opiniões 

políticas ou qualquer outro estatuto protegido 

por lei será tolerada.

Condições de Trabalho – A PA&CO e os seus parceiros 

devem agir em concordância com a Declaração da OIT 

sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, 

especialmente no que concerne à abolição do trabalho 

infantil e do trabalho forçado.

Condições de Higiene e Segurança – Um local de 

trabalho seguro e saudável é muito importante. A PA&CO 

e os seus parceiros devem cumprir com as leis nacionais 

em matéria de Higiene e Segurança no Trabalho, de 

forma a garantir o bem-estar dos seus colaboradores.

Anticorrupção – Na PA&CO agimos com integridade. 

Todas as formas de corrupção são proibidas.

Proteção Ambiental – A PA&CO e os seus parceiros 

devem cumprir sempre com as leis nacionais referentes 

à proteção do ambiente. Deverão ser adotadas todas as 

medidas possíveis que possam diminuir os impactos das 

suas atividades e a performance ambiental deverá ser 

continuamente melhorada.



 
 

 

  

OS NOSSOS OBJETIVOS 

 

 

 

- Melhorar a satisfação dos clientes, esforçando-nos 

por exceder as suas expetativas. 

 

- Implementar uma cultura de melhoria contínua da 

eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, 

contribuindo para a satisfação das partes interessadas. 

 

- Desenvolver as competências dos colaboradores 

através da qualificação e formação contínua. 

 

- Adotar uma atitude preventiva de forma a assegurar a 

conformidade dos artigos produzidos. 

 

- Assegurar o cumprimento dos requisitos dos clientes, 

internos, estatuários e regulamentares aplicáveis. 

 

- Ser uma empresa responsável em termos sociais, 

atenta à sua envolvente, de forma a promover ações de 

melhoria que resultem em respostas adequadas e 

soluções eficazes às necessidades da empresa. 

POLÍTICA DA QUALIDADE 

 

 

 

Na PA&CO a qualidade é um dos fatores mais 

importantes para o sucesso e bom funcionamento da 

empresa.  

 

A nossa Política de Qualidade reflete os nossos 

objetivos, de forma a assegurar o cumprimento do 

Sistema de Gestão de Qualidade, a qualidade dos 

nossos produtos e, posteriormente, a satisfação dos 

nossos clientes. 

 

A administração da PA&CO apela ao envolvimento dos 

colaboradores na implementação de uma cultura de 

excelência no desenvolvimento e confeção de artigos 

de vestuário exterior de forma a atingir os nossos 

objetivos. 

 

 


