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Política da Qualidade

CERC¡OEIRAS

A CERCIOEIRAS é uma Cooperativa de Solidariedade Social que atua, preferencialmente,

no Concelho de Oeiras através de programas no âmbito da intervenção precoce, da

formação e educação, de lar residencial e das atividades ocupacionais e de inclusão,

terapêuticas, educativas, de lazer e de tempos livres.

Promove, ainda, atividades para erradicar a pobreza, a exclusão social e garantir os

cuidados de saúde e de educação, para todos.

No desenvolvimento da sua atividade compromete-se a:

Atuar na melhoria contínua dos serviços procurando, sempre, a satisfação das

necessidades e expectativas das pessoas com deficiência, com incapacidades ou em

situação de risco, bem como das pessoas das comunidades em que atuamos.

Apoiar os clientes, em contexto institucional, domiciliário e comunitário, capacitando com

vista à melhoria da sua autonomia e qualidade de vida, bem como responder às

expectativas e necessidades das famílias.

Promover a inclusão dos clientes, sensibilizando e incentivando a co-responsabilização da

comunidade.

Atuar, garantindo que todas as pessoas com deficiência têm direito à saúde, à educação e

aos apoios sociais de que necessitam.

Garantir a excelência nos serviços, melhorando continuamente a eficácia e eficiência do

Sistema de Gestão da Qualidade, com equipas qualificadas, motivadas e centradas no

cliente.

Cumprir os requisitos legais e normativos que enquadram a sua atividade e criar sinergias

com as comunidades, nomeadamente através de parcerias, que garantam a partilha de

recursos e o cumprimento integral da nossa Missão.

Assegurar que todos os seus clientes e colaboradores se encontram informados,
empenhados e comprometidos com a Política da Qualidade, com a proteção do ambiente
e com as normas de segurança, participando ativamente na sua implementação.

Assumir, ao nível da gestão de topo e dos outros níveis hierárquicos da organização, a

criação das condiçöes para a compreensão, o respeito e a promoção da Diversidade e da

lnclusão por e de todas as pessoas.

Barcarena, 22 de fevereiro de2022.

COOPERATIVA
or eoucnçÃo e ReantlteçÃo
DE cIDADÃos
COM INCAPACIDADE, CRL.

Rua 7 de Junho, 57 - 2730-174 Barcarena
1.214 239 680
geral@cercioeiras.pt I www.cercioeiras.pt
NlF, 500 661 952 I Capital social: Variável

aatref4
Ëoý""

OCo ho de Administração


