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A Escola de Comércio de Lisboa (ECL) define a sua Política de Qualidade, tendo em conta o que, sobre a matéria é 

estabelecido pela Norma ISO 9001/2�15 e o que se encontra estabelecido na legíslação que regula o funcíonamento 

das Escolas Profissionais. 

Os princípios orientadores são incorporados na cultura, visão, missão, valores e estratégia da organização e 

traduzemse na procura constante da satisfação das partes interessadas numa lógica de ponderação dos riscos e 

oportunidades e na melhoria contínua das prestações da organização. 

A equipa da ECL e a equipa da qualidade têm as suas responsabilidades bem definidas e respetivamente alocadas aos 

diferentes intervenientes do processo, podendo as mesmas ser consultadas no Guia de Funções. 

Esta organização não é, contudo, estanque; ela é uma estrutura que se pretende dinãmica e que se adapte 

adequadamente às mudanças operadas. 

A estrutura organizacional da ECL cruza-se com uma estrutura (i) funcional, (ii) por projetos e ainda �iii) informal. Esta 

última de extrema importância, refletindo a rede de relações sociais e pessoais, surgindo da interação social da equipa. 

Os princípios valorizados na cultura organizacional da ECL são: 

•, Promover a organização interna. 

• Conhecer as expetativas e necessidades dos "clientes" (internos e externos).

• Promover a ética profissional.

• Ser entusiasta e estar mobilizado para o Projeto Educativo.

• Estar disponível e ser flexível.

• Gostar de trabalhar em equipa.

• Adotar uma atitude profissional proativa.

• Estar na vanguarda.

• Ter rigor científico e técnico.

• Conhecer o perfil de saída dos diferentes cursos.

• Comunicar de forma eficaz.

• Estabelecer e atingir objetivos claros e mensuráveis.

• Promover o empreendedorismo.

• Promover a autoavaliação.

• Estar aberto ao exteríor e á diferença.

• Promover a melhoria contínua da qualidade do serviço.

• Promover ativamente a sua autoformação pessoal e profissional.

• Promover os valores da instituição.

O serviço de qualidade que queremos prestar aos nossos "clientes" deve ser: 

• Real.

• Percetível.

• Sustentável.

• Flexível.

Os espaços devem refletir: 

• A nossa cultura organizacional.

• Um ambiente empresarial.

• A nossa organização interna.

• O nosso bem-estar.

• O respeíto pelo trabalho dos colegas.
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