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Partilhar:
O Sistema de Gestão da Qualidade
do Instituto Politécnico de Castelo
Branco acaba de ser certificado de
acordo com a norma NP EN ISO
9001:2008. Com esta certificação o
presidente do IPCB, Carlos Maia, revela que "este é um momento de dupla
satisfação: pelo trabalho realizado pela Instituição, que permitiu que fosse
alcançado mais um importante objectivo estratégico, e pelo reconhecimento,
por parte de uma entidade externa competente, das boas práticas utilizadas no
IPCB".
Carlos Maia revela que para além da manutenção e melhoria contínua do
Sistema de Gestão da Qualidade, o IPCB assume ainda o desafio de alargar o
âmbito da certificação aos restantes processos, designadamente, processo
formativo, processo de prestação de serviços e processo de investigação.
Recorde-se que a obtenção da certificação enquadra-se no plano estratégico
do IPCB e demonstra que o Sistema de Gestão da Qualidade se encontra
estruturado e em conformidade com os padrões internacionais, comprovandose o cumprimento de exigentes requisitos de qualidade nas actividades de
"realização dos processos de gestão, de avaliação e melhoria e dos serviços
de recursos humanos, académicos e de acção social, e órgãos de apoio à
gestão".
A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com o referencial
normativo internacional decorre da avaliação por parte de um organismo
certificador, atestando que a ins tituição cumpre todos os requisitos da norma
NP EN ISO 9001:2008, e que incorpora nas suas actividades princípios de
gestão da qualidade relativos à focalização nos clientes, liderança,
envolvimento dos colaboradores e melhoria contínua.
A cerimónia de entrega do documento de certificação ao IPCB irá decorrer
durante o mês de Janeiro de 2011, com a pres ença de representantes da Apcer
- Associação Portuguesa de Certificação, organismo certificador líder do
mercado da certificação em Portugal há mais de uma década.
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