
VISÃOMISSÃO
O IPVC tem como missão o desenvolvimento harmonioso da pessoa humana, a criação 
e a gestão do conhecimento e da cultura, da investigação, da ciência, da tecnologia e 
da arte. Dispõe de uma estrutura organizativa integrada por escolas unidas numa 
mesma missão, cuja dispersão geográfica facilita o compromisso com o desenvolvi-
mento sustentável da região e cuja dimensão permite a proximidade de professores e 
estudantes numa relação estimulante à formação pessoal e profissional.

O IPVC deverá ser uma instituição reconhecida, nacional e internacionalmente, pela 
qualidade da sua formação. Qualidade assente num corpo docente técnica e pedago-
gicamente qualificado, em processos formativos inovadores, suportada por atividades 
de I&D e inovação desenvolvidas numa parceria simbiótica com os atores da comuni-
dade, que se traduzirá numa maior notoriedade e contributo para o desenvolvimento 
da região. 

Uma instituição onde se queira e goste de trabalhar.

A Presidência do IPVC compromete-se a:
-Manter um adequado planeamento 
estratégico e empenho na liderança ins-
titucional;

-Desenvolver e manter uma estratégia 
para a melhoria contínua da Instituição, 
em particular da qualidade da oferta for-
mativa, suportada numa prática de 
investigação aplicada, com vista à con-
tribuição para a sustentabilidade eco-
nómica, social e ambiental;

-Manter uma atitude de permanente 
reflexão e desenvolvimento do Sistema 
de Gestão (SG), que integre a gestão da 
qualidade com a responsabilidade soci-
al, fundamental ao cumprimento da Mis-
são do IPVC;

-Assegurar a adequada comunicação e 
reconhecimento do SG junto da Comu-
nidade IPVC, considerando a centralida-
de dos estudantes e a garantia da quali-
dade do ensino e sua melhoria;

-Garantir as condições necessárias à pros-
secução dos objetivos da Instituição;

-Promover a valorização, o reconheci-
mento de mérito e a conciliação da vida 
profissional, pessoal e familiar das pes-
soas do IPVC;

-Compreender o contexto organizacio-
nal, as necessidades e expectativas das 

partes interessadas (internas e exter-
nas), assegurando o seu envolvimento e 
participação ativa e sistemática, reco-
nhecendo o direito em serem ouvidas e 
procurando aumentar a sua satisfação, 
em sintonia com os desígnios e preten-
sões da Região e do País;

-Reforçar as condições de apoio a uma 
política e a uma prática de investigação 
aplicada da qual resulte a produção e 
transferência de conhecimento que 
assegure a inovação dos tecidos empre-
sarial e social, do qual deve resultar o 
retorno do investimento realizado;

-Assegurar os processos de suporte fun-
damentais à maior equidade no acesso 
e frequência ao ensino superior;

-Fortalecer na comunidade IPVC práticas 
socialmente responsáveis para um “De-
senvolvimento Sustentável”, em todas as 
suas atividades, em particular no ensino, 
na investigação e prestação de serviços, 
na gestão do Campus e suas infraestru-
turas e na interação com a comunidade;

-Cumprir todos os requisitos legais, regu-
lamentares e normativos aplicáveis, 
garantir o respeito pelas convenções 
reconhecidas internacionalmente e a 
adoção do princípio da precaução e da 
não regressão e da transparência.
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