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CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

III ENCONTRO NACIONAL DA CAF | INSCRIÇÕES 

 

Informamos que o período de inscrições para o III Encontro 

Nacional da CAF se inicia dia 22 de março e termina a 30 de 

abril. A inscrição de cada participante tem um custo de €20 e 

deverá ser formalizada através do seguinte link: 

https://goo.gl/forms/UHwuRGrMkH7zCiNj2. 
Recordamos que o evento se realiza no dia 24 de maio, nas 

instalações do Ministério das Finanças, em Lisboa, e será 

dedicado ao tema “A CAF/CAF Educação na resposta aos desafios das 
organizações públicas”.  

Consulte o programa do evento (aqui) onde poderá constatar a 

qualidade dos nossos oradores e moderadores que vão 

certamente inspirar os participantes e animar as sessões com 

a sua expertise e dinamismo! Não deixe de se inscrever! 

Nota: A versão completa do programa - com a indicação das 

organizações participantes nos workshops - será divulgada durante o 

mês de abril através do site da CAF. (www.caf.dgaep.gov.pt) 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – PROGRAMA CAF DGESTE 

 

A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

iniciou um processo de autoavaliação com base na CAF, 

financiado pelo SAMA (Aviso 03/2016). 

O projeto visa uma análise rigorosa e metódica dos seus 

processos internos, bem como uma abordagem integrada de 

autoavaliação dos serviços e definição de prioridades de 

atuação para a melhoria do desempenho, alinhado com os 

instrumentos de gestão internos.  

O programa CAF DGEstE abrange, além dos serviços centrais, 

as cinco Delegações Regionais, e conta com o apoio da 

Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação face ao 

caracter estratégico e prioritário do projeto.  

Através deste projeto, a DGEstE pretende reforçar o 

conhecimento organizacional interno, capacitando-se para a 

disseminação da CAF junto das escolas. 

Fazemos votos para que seja um sucesso! 
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CAF 2020 EM CONSTRUÇÃO 

 

No 8º Evento Europeu da CAF (Bulgária, 12 de abril) inicia-se a 

revisão do atual modelo CAF (2013) com a colaboração dos 

seus utilizadores, através de três sessões de Learning Lab, 

organizadas no âmbito daquele encontro. Refletindo os 

princípios de melhoria contínua e de envolvimento e 

cooperação entre as diversas partes interessadas, que a CAF 

preconiza, os participantes terão oportunidade de apresentar 

propostas sobre o conteúdo do modelo (critérios, subcritérios 

e sistema de pontuação), a metodologia de implementação 

(10 Passos) e o Processo de Feedback Externo (PEF). Esteja 

atento às próximas novidades! 

NOVIDADES NO SITE DA CAF – A COMUNIDADE CAF TRABALHA EM REDE 

 

Na página Exemplos dos serviços/escolas encontram-se links 

para documentos de apoio ao processo de autoavaliação 

elaborados por organizações públicas que aceitaram o desafio 

de partilhar a sua experiência com a comunidade CAF. 

Agradecemos ao Agrupamento de Escolas Fernando Namora 

por ter sido a primeira entidade a publicar no site da CAF 

instrumentos do seu processo de autoavaliação (muito 

obrigada!) e desafiamos a comunidade de utilizadores da CAF 

a partilhar também links/documentos que possam ser 

inspiradores para outras organizações, bastando o envio do 

pedido para caf@dgaep.gov.pt. Não deixe de partilhar! 

Na página Bolsa de formadores CAF já está disponível um 

ficheiro com contactos de formadores, consultores, empresas 

de formação e de consultoria com experiência comprovada de 

formação e/ou consultoria sobre a CAF a organizações do 

setor público (central, regional ou local). Reforçamos que o 

convite para ingressar nesta bolsa está sempre aberto. Junte-

se a esta comunidade se preencher os requisitos necessários. 

A comunidade CAF trabalha em rede. Torne-se ativo nesta 

rede e participe!  

SABIA QUE 

 

A comunidade CAF continua a crescer! Conheça os principais 

indicadores:  

 3989 Utilizadores CAF registados na base de dados do EIPA; 

 59 Países/Organizações europeias/internacionais já aplicaram a CAF; 

 187 Organizações encontram-se reconhecidas com a distinção 

Effective CAF User. 

Fonte: CAF Resource Centre / EIPA (consulta em 22/03/2018)  

 

Se aplicou a CAF 
não se esqueça de 
registar a 
experiência em: 

Base de dados DGAEP  

Base de dados EIPA 

 Se pretende 
partilhar com a 
comunidade CAF 
uma experiência de 
sucesso envie a sua 
proposta para: 

caf@dgaep.gov.pt. 

 Se precisa de 
esclarecimentos 
sobre a CAF 
contacte-nos 
através do 
endereço: 

caf@dgaep.gov.pt 

 

 
Reconhecimento Externo  

Saber + 
 

Para subscrever esta Newsletter e/ou enviar sugestões/comentários, agradecemos que 
escreva para caf@dgaep.gov.pt 

DGAEP/DIRIC 
www.caf.dgaep.gov.pt 
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