POLÍTICA DA QUALIDADE
EPVEBL

Reconhecemos, que o nosso sistema de educação e formação profissional deve responder ao desafio de um mercado de trabalho europeu, promover a empregabilidade, a
cidadania ativa, a inclusão social e o desenvolvimento pessoal. Temos como compromissos:
Responder às necessidades de formação das pessoas e dos grupos em risco de exclusão
social e de exclusão do mercado de trabalho, através do desenvolvimento e a implementação de aprendizagens abertas, com a possibilidade de percursos individualizados, apoiados

em

orientação

e

aconselhamento

adequados.

Desenvolver sistemas de aprendizagem ao longo da vida que sejam acessíveis e capazes
de responder à evolução das necessidades da economia e da sociedade baseadas no
conhecimento.

Envolver os stakeholders de forma a construir parcerias mutuamente benéficas e de
modo a criar relações de longo prazo que nos permitam atingir os objetivos conjuntos.

Garantir a satisfação de todas as Partes Interessadas - Colaboradores, Alunos, Familiares, Empresas e Comunidade envolvente-de forma a criar ambientes favoráveis à aprendizagem na instituição e no local de trabalho. – Avaliar através de inquéritos
Desenvolver permanentemente as competências de professores e formadores em matéria de educação e formação profissional para atingir os objetivos pretendidos.
Formar quadros técnicos intermédios, proporcionando aos jovens uma formação adequada à sua inserção na vida ativa ou prossecução de estudos.
Favorecer o desenvolvimento global do formando nas suas dimensões técnicas, científica, social, cultural e ética;

Garantir a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade e do nosso desempenho;
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Assegurar a saúde e segurança de todos os colaboradores e alunos no exercício da sua
atividade, promovendo uma cultura de segurança operacional.

Promover a melhoria contínua do desempenho ambiental ao nível da prevenção da
poluição e gestão dos recursos naturais envolvendo os colaboradores, alunos e comunidade envolvente.

Implementar um sistema de comunicação que incentive os colaboradores a reportar
de imediato qualquer não conformidade e ou oportunidade de melhoria detetada interna
ou externamente, mantendo canais de diálogo e informação permanentes com os nossos
colaboradores e todas as partes interessadas.

Assegurar a conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
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