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CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

III ENCONTRO NACIONAL DA CAF | PROGRAMA DEFINITIVO 

 

Informamos a comunidade CAF que o programa definitivo do 

III Encontro Nacional da CAF já pode ser consultado aqui. 

A DGAEP agradece a todas as instituições que aceitaram 

partilhar as suas experiências neste Encontro, ajudando, desta 

forma, os participantes a rever as estratégias de melhoria que 

estão a desenvolver nas suas organizações. 

Recordamos que o Encontro se realiza no dia 24 de maio, nas 

instalações do Ministério das Finanças, em Lisboa, e será 

dedicado ao tema “A CAF na resposta aos desafios das 
organizações públicas”. A inscrição de cada participante tem 

um custo de €20 e deverá ser formalizada através do seguinte 

link: https://goo.gl/forms/UHwuRGrMkH7zCiNj2. O fim do 

período de inscrições foi alargado para o dia 7 de maio. 

Não deixe de se inscrever! 

PROJETOS CAF FINANCIADOS PELO SAMA/COMPETE/PORTUGAL 2020 

 

No âmbito das operações pré-formatadas abrangidas pelo 

AVISO N.º 03/SAMA2020/2016 - Operações de Capacitação 

da Administração Pública - foi recentemente divulgada a lista 

de candidaturas aprovadas respeitantes ao Subprojecto A: 

“Implementação do Modelo de Autoavaliação CAF na AP”.  

Entidades beneficiárias: 

 Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E.  

 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

 Instituto da Segurança Social, I.P. 

 Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. 

 Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 

 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P. 

 Secretaria-Geral do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

 Serviços de Ação Social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 Serviços de Ação Social da Universidade do Minho 

 Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E.P.E. 

 Universidade Aberta 

 Universidade de Aveiro 

 Universidade do Porto 

Desejamos às entidades beneficiárias desta operação votos de 

muito sucesso na implementação dos projetos! 

Fonte: https://www.portugal2020.pt/Portal2020/OperacoesAprovadas 
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8º EVENTO EUROPEU DA CAF 

 

No dia 12 de abril decorreu o 8º Evento Europeu da CAF em 

Sofia, na Bulgária, contando com a presença de 150 

participantes oriundos de 14 Estados-membros, bem como da 

Bósnia e Herzegovina, Macedónia, EIPA e Comissão Europeia.  

A delegação portuguesa contou com 8 elementos, entre 

oradores dos casos práticos e participantes. Foi um Evento 

que proporcionou momentos de interação entre os 

participantes, partilha de experiências e envolvimento na 

revisão do modelo CAF, através da apresentação de propostas 

em ambiente de sessões de Learning Lab.  

Não deixe de consultar as apresentações através do link 

https://drive.google.com/open?id=1VQ65-M7e_DwykEmplVSHf6yUmqoTHNbu. 

REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA CAF (CAF NETWORK) 

 

No dia 13 de abril realizou-se a reunião dos Correspondentes 

Nacionais da CAF, onde se estruturou a revisão da CAF 2013, 

designadamente através da calendarização do processo e 

divisão de responsabilidades entre os Estados-membros. 

Embora a revisão da CAF tenha ocupado a maior parte da 

reunião, foram também abordados os temas da Base de 

Dados dos utilizadores da CAF e do novo Website do EIPA, os 

quais estão em fase de melhoria e desenvolvimento. 

CAF 2020 EM CONSTRUÇÃO – CONVITE À COLABORAÇÃO DA COMUNIDADE CAF 

 

Os trabalhos de revisão da CAF 2013 decorrerão em 3 fases:  

 Fase I - Conteúdo (subcritérios e exemplos); 

 Fase II - Processo de implementação (linhas de orientação); 

 Fase III - Processo de Feedback Externo (PEF).  

A presidência austríaca propõe-se finalizar a revisão do 

conteúdo da CAF (Fase I), ficando as restantes componentes 

da revisão (Fases II e III) para as presidências subsequentes. A 

primeira fase contará com a colaboração de um grupo restrito 

de Estados-membros, no qual se inclui Portugal .  

Prosseguindo o espírito de envolvimento, subjacente à TQM e 

ao modelo CAF, a DGAEP convida a comunidade CAF 

portuguesa (serviços utilizadores, consultores e investigadores) 

a colaborar na revisão do modelo, através do registo das suas 

propostas no formulário disponível no seguinte link: 

https://goo.gl/forms/AuDeoNMxgaVRi0Mj2 até ao dia 4 de maio. 

Com base nas sugestões rececionadas a DGAEP apresentará 

uma síntese da proposta portuguesa para a versão CAF 2020.  

A sua colaboração é muito importante!  

 

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 
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www.caf.dgaep.gov.pt 
 

https://drive.google.com/open?id=1VQ65-M7e_DwykEmplVSHf6yUmqoTHNbu
https://goo.gl/forms/AuDeoNMxgaVRi0Mj2
http://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=BE0E7D3A-A960-4F14-853A-ECEDD13B202E
http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=71
mailto:caf@dgaep.gov.pt
mailto:caf@dgaep.gov.pt
http://www.caf.dgaep.gov.pt/index.cfm?OBJID=3593B383-6EB6-4340-BC8E-BBC74CD2291F
mailto:caf@dgaep.gov.pt
http://www.caf.dgaep.gov.pt/
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKsJGKh4DaAhUINxQKHYQ9ChcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.treasy.com.br/blog/ciclo-pdca&psig=AOvVaw0PFacpEUiVHV17otHNAbQE&ust=1521812374962882

