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II. MISSÃO, VISÃO E POLÍTICA
MISSÃO
A Escola Profissional Vasconcellos Lebre é uma instituição de Educação e Formação, cuja missão
é focalizada nos jovens – através da Escola Profissional –, e nos adultos – através do Centro de
Formação –, proporcionando-lhes conhecimentos, competências e o desenvolvimento de atitudes
que lhes permitam integrar a sociedade e o mundo do trabalho com sucesso, acreditando no valor
da excelência. Capazes de dar contributo para o desenvolvimento social da comunidade onde se
inserem, liderando e sendo reconhecidos como profissionais de valor.

VISÃO
A Escola Profissional Vasconcellos Lebre quer ser a instituição de referência na promoção do
sentido de excelência na comunidade da região onde se insere.
Queremos jovens e adultos, promotores dessa cultura de excelência e que através dos valores da
Democracia, da Responsabilidade Social, do Trabalho, da Sustentabilidade e da Solidariedade,
busquem a Felicidade.
POLÍTICA
A Escola Profissional Vasconcellos Lebre, enquanto comunidade de homens e mulheres, acredita
que a busca da excelência é uma demanda fundamental na sociedade contemporânea, pela qual
vale a pena assumir um compromisso para a Melhoria Contínua de cada um dos indivíduos que a
compõem e da própria organização, fiel à Missão e à Visão, coletivamente assumidas.
A EPVL assume um conjunto de princípios orientadores que constituem uma Política. Estes
princípios são incorporados na cultura da organização e traduzem-se na procura constante da
satisfação das partes interessadas numa lógica de melhoria contínua da organização.


Desenvolver uma cultura interna de compreensão e respeito pela pessoa humana, nos
seus direitos e deveres fundamentais, pela Democracia como elemento fundamental do
entendimento entre os cidadãos e de valorização das diferenças individuais e diversidade
cultural;



Criar dinâmicas de integração na comunidade local, por forma a intervir efetivamente no
desenvolvimento sustentado da região, promovendo os princípios da responsabilidade
social, do voluntariado, da prevenção, da sustentabilidade e da solidariedade;



Garantir uma dinâmica permanente e coletiva de abertura à mudança e à inovação, quer
ao nível tecnológico e organizacional, quer ao nível pedagógico de forma a aumentar a
satisfação de todos na comunidade educativa (alunos, professores e colaboradores);



Garantir recursos humanos, tecnológicos e organizacionais adequados aos seus objetivos
e à oferta formativa;



Cumprir os requisitos do sistema de gestão da qualidade, promovendo a melhoria contínua
da sua eficácia, sempre no respeito pela legislação e normas aplicáveis;
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Formar e qualificar os jovens e os adultos necessários ao desenvolvimento do tecido
económico-social da região;



Fomentar a portugalidade, através da cooperação, geminação e intercâmbio com
comunidades da Europa comunitária da África lusófona;



Estabelecer parcerias com o mundo empresarial, instituições e outras organizações
nacionais e estrangeiras;
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