
POLÍTICA DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

Para melhor qualificação da sua ação, o Colégio do Sagrado Coração de Maria, decidiu 
implementar o Sistema de Gestão Integrado de Ambiente, Qualidade e Segurança assumindo o 
compromisso de cumprir os requisitos das Normas:

NP EN ISO 9001:2015, a qual inclui um comprometimento de cumprir os requisitos e de melhorar 
continuamente a eficácia do sistema, proporcionando um enquadramento para o estabelecimento 
e revisão dos objetivos da Qualidade.

NP EN ISO 45001:2019, o compromisso de melhorar continuamente a eficácia do Sistema de 
Gestão, da performance da Segurança e Saúde do Trabalho, incluindo um compromisso:

 para proporcionar condições de trabalho seguras e saudáveis para a prevenção de lesões
e afeções da saúde relacionadas com o trabalho;

 para cumprimento dos requisitos regulamentares, legais e outros requisitos que a 
instituição subscreva;

 para eliminar perigos e reduzir os riscos para a Segurança e Saúde do Trabalho e de 
todas as pessoas com acesso à Instituição;

 para a melhoria contínua do sistema de gestão da Segurança e Saúde do Trabalho;

 para a consulta e participação dos trabalhadores, e quando existam, dos representantes 
dos trabalhadores.

Proporcionando o enquadramento para o estabelecimento e revisão dos objetivos de Segurança e
Saúde do Trabalho.

NP EN ISO 14001:2015, inclui um compromisso de melhoria contínua, a proteção do ambiente 
enquadrando a prevenção da poluição, inclui um compromisso de cumprimento dos requisitos 
legais aplicáveis e de outros requisitos que a organização subscreva relativos aos seus aspetos 
ambientais, proporciona o enquadramento para estabelecer e rever os objetivos e metas 
ambientais e está disponível ao público.

A implementação do Sistema de Gestão Integrado de Ambiente, Qualidade e Segurança visa 
essencialmente os seguintes aspetos:

• Melhoria contínua da qualidade da resposta educativa a toda a sua população escolar, de 
modo a garantir a sua eficácia e aperfeiçoamento.

• Satisfação plena dos alunos e encarregados de educação, assim como dos colaboradores 
adotando um comportamento ético e responsável.

O Colégio do Sagrado Coração de Maria assume uma cultura de rigor, exigência e 
qualidade1 como expressão do espírito de Fé e Zelo e compromisso de colaborar com Deus na 
transformação do mundo.

1 Cf. Ideário do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria – Setembro 2010
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