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RECONHECIMENTO 
EXTERNO CAF 

 

CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

AESMP – RECONHECIMENTO EXTERNO “EFFECTIVE CAF USER” 

 
 

 

Após processo de avaliação externa, coordenado pela DGAEP, 

o Agrupamento de Escolas de S. Martinho do Porto (AESMP) 

viu reconhecido o seu processo de implementação do modelo 

CAF, tendo-lhe sido atribuída a distinção “Effective CAF User” 
(Utilizador Eficaz da CAF). 

Muitos parabéns! 

http://www.aesmporto.pt/ 

MODELO DA EXCELÊNCIA DA EFQM EM REVISÃO 

 

O Modelo de Excelência da EFQM (versão 2013) começou 

a  ser revisto, prevendo-se a publicação da nova versão EFQM 

Model 2020 para o último trimestre de 2019. A primeira 

iniciativa deste processo começa com um Inquérito de revisão 

do modelo, cujo prazo de resposta termina dia 31 de agosto, 

constituído por duas partes. A primeira parte é dirigida a todos os 

interessados em dar a sua opinião sobre tópicos relacionados 

com o modelo, sejam ou não conhecedores do mesmo, e a 

segunda parte destina-se apenas aos especialistas no modelo 

da EFQM. 

Na primeira parte do questionário os respondentes são 

convidados a graduar a relevância de um conjunto de mega 

tendências (megatrends) nos próximos 5 anos, e o impacto 

que estas terão na organização do respondente. 

Megatendências são os fenómenos que previsivelmente irão ter 

influência global nos próximos anos, ou seja, trata-se de um 

processo transformacional de longo prazo com alcance global 

e enorme  impacto. Através do recurso a diversas fontes, e à 

própria comunidade de práticas, a EFQM identificou os tópicos 

que os líderes de opinião consideram como fatores 

dominantes que qualquer organização, que pretenda manter a 

sua relevância, independentemente do tamanho ou do sector, 

deverá ter em atenção num horizonte de 3 a 5 anos. 

Do conjunto de megatendências identificadas destacamos as 

seguintes: gestão da diversidade demográfica (diferentes 

gerações nas organizações como é o caso dos millennials e 

centennials); procura intensiva de novos conhecimentos, 
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competências e experiências devido aos efeitos da 

automação; aumento da tecnologia e da disrupção digital com 

impacto no trabalho, na cadeia de valor e no comportamento 

dos clientes; economia partilhada marcada pela evolução do 

paradigma da detenção de bens materiais para a capacidade 

de partilhar e confiar; escassez de recursos, atendendo a que 

o aumento da procura de bens escassos e estratégicos 

potencia a necessidade de maior responsabilidade social por 

parte de todos; aumento da regulação, expressa em novos 

regimes regulatórios e pressão fiscal devido ao incremento da 

despesa pública; incerteza geopolítica, uma nova ordem 

mundial e condições de mercado voláteis; crises ambientais e 

alterações climáticas e os seus impactos no planeta e na 

população. 

Recordamos que o Modelo CAF 2013 também se encontra em 

processo de revisão (consultar versões anteriores da CAF 

eNews). 

INQUÉRITO SOBRE A APLICAÇÃO DA CAF NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

No dia 21 de junho, a DGAEP remeteu um inquérito a 144 

serviços da administração central, com o intuito de conhecer o 

grau de utilização do modelo de autoavaliação CAF, a 

expetativa de utilização futura do mesmo, bem como de 

candidatura ao reconhecimento externo. O inquérito foi 

enviado, via correio eletrónico, para 12 secretarias-gerais; 48 

direções-gerais; 58 institutos públicos; 12 inspeções-gerais e 

14 direções regionais. 

Até ao momento foram rececionadas 121 respostas, o que 

corresponde a uma taxa de resposta de 84%. 

Agradecemos a colaboração da Rede CAF, composta pelos 

interlocutores das Secretarias-Gerais dos ministérios. Não 

deixe de acompanhar os resultados desta iniciativa! 

SABIA QUE ... 

 

“A inovação na educação não se trata de mais tecnologia na 

sala de aula, mas antes mudar as metodologias de ensino de 

modo a que os estudantes adquiram as competências que 

precisam para prosperar no contexto económico global”. 

Fonte: Schools for 21st century learners (Schleicher, 2015:61) 

 
  

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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