Política da Qualidade
A CESPU, CRL é uma cooperativa de ensino superior, cuja missão é criar e difundir conhecimento na área das ciências
da saúde, fornecendo aos seus estudantes uma formação sólida e consistente, dotando-os de espirito crítico e criativo,
dando-lhes condições adequadas ao nível dos recursos para desenvolvimento das atividades de investigação e
desenvolvimento e potenciando a proximidade destes com a comunidade, tornando-os uma mais valia no ambiente
global em que atuamos. A CESPU, CRL tutela duas Instituições de Ensino Superior: o IUCS – Instituto Universitário de
Ciências da Saúde e o IPSN – Instituto Politécnico de Saúde do Norte.
Para o quadriénio 2017-2020, a CESPU, CRL aprovou o seu Planeamento Estratégico no qual são estabelecidas as linhas
gerais de orientação estratégica da cooperativa para o período. Em linha com este documento, o IUCS e o IPSN, definiram
o seu documento estratégico e, numa vertente mais operacional, os seus planos de atividades anuais, com definição de
ações, prazos e responsáveis pelas mesmas.
A CESPU, CRL, o IUCS e o IPSN, assumem a garantia da qualidade e a melhoria contínua inerentes, como sendo uma
premissa inapagável em todas as atividades desenvolvidas.
A presente Política da Qualidade é assumida pela CESPU, pelo IUCS e pelo IPSN como o documento que exprime o seu
compromisso para com a qualidade e seus objetivos.
Assim os objetivos institucionais são:
- Promover um ensino e investigação científica de qualidade e inovadores na área das Ciências da Saúde;
- Potenciar o envolvimento de estudantes e outras partes interessadas internas e externas, ouvindo-os(as)
periodicamente, e integrando-os(as) nas metodologias e no funcionamento do sistema de gestão e garantia da
qualidade, interagindo e satisfazendo os seus requisitos;
- Empenhar-se na promoção da empregabilidade de todos os que se graduam no IUCS e IPSN;
- Valorizar os seus Recursos Humanos, fomentando o seu desenvolvimento profissional e pessoal e envolvendo-os numa
dinâmica de inovação e excelência;
- Estimular a internacionalização do IUCS e IPSN;
- Promover e sistematizar a monitorização, avaliação e revisão periódica interna e externa das atividades desenvolvidas
como fontes de melhoria contínua e desenvolvimento;
- Garantir o cumprimento de todos os requisitos legais, regulamentares e estatutários e a atualização do seu sistema
de gestão e garantia da qualidade de acordo com os referenciais relevantes a nível nacional e internacional;
O Conselho de Administração da CESPU, CRL, o Reitor do IUCS e o Presidente do IPSN, comprometem-se igualmente a
promover a melhoria contínua e a comunicar esta Política da Qualidade a todas as partes interessadas.
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