CARTA DE PRINCÍPIOS

Missão da Associação QE
Promover a qualidade de vida, o desenvolvimento do pleno potencial e a integração social
de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, maiores de 16 anos de idade.
Visão da Associação QE
Possibilitar que todos, independentemente dos seus desafios e dificuldades, tenham um
projeto de vida individualizado, integrado na comunidade.

1. Princípio de Igualdade - Todas as pessoas gozam de iguais direitos consagrados na
“Declaração dos Direitos Humanos”, pelo que todas as pessoas portadoras de qualquer
limitação de carácter físico, sensorial e/ou intelectual devem beneficiar dos apoios
necessários à satisfação desses direitos.
2. Princípio de Qualidade - A Associação QE, Uma Nova Linguagem, prestadora de serviços
na área da reabilitação, formação profissional e residencial, compromete-se a diligenciar a
qualidade necessária à realização integral dos projectos de vida dos seus alunos.
3. Princípio da Transparência e Prestação de Contas – a Associação QE desenvolve e
utiliza processos de gestão que se pautam pela transparência e pela prestação de contas a
todos os intervenientes que com ela interagem.
4. Princípio do Rigor - Qualquer medida ou acção deve ser tomada a partir de um
“diagnóstico de situação” rigoroso e realista e seguindo estritamente parâmetros nos
quadros legais e regulamentares vigentes.
5. Princípio da Interacção Família/Instituição – A relação entre as famílias dos alunos e
a Associação QE será desenvolvida de forma sistemática, constituindo-se em parcerias
pedagógicas.
6. Princípio do Dinamismo – A procura de novas valências, novos modelos, novos serviços
é uma constante da nossa gestão.
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7. Princípio da Abertura, Diálogo e Cooperação - A Associação QE procura ativamente
congregar sinergias com famílias, associados, congéneres, universidades, entidades
parceiras e empresas, que possibilitem a plena inclusão e a valorização das pessoas com
deficiência e/ou incapacidades.
8. Princípio do Empregador Socialmente Responsável – A Associação QE aplica as
melhores práticas na gestão de Recursos Humanos adotando políticas de recrutamento,
contratação e desenvolvimento profissional que conferem estabilidade aos seus
colaboradores.
9. Valores - Afeto, Segurança, Individualidade, Autenticidade, Compromisso, Trabalho em
equipa, Dignidade, Inovação, Respeito e Rigor são os valores que orientam a nossa ação e
vivemos no dia-a-dia.

2

