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RECONHECIMENTO 
EXTERNO CAF 

 

CAF, um caminho para a aprendizagem e inovação. 

CAF – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

O CESOP-Local concluiu a primeira fase do projeto, dedicada 

ao eixo Territórios Sustentáveis, no passado dia 14 de junho, 

com a apresentação do primeiro Índice de Sustentabilidade 

Municipal. Sobre este evento poderá encontrar informação 

mais detalhada no sítio oficial da rede CESOP-Local. 

A segunda fase do projeto arrancou no dia 18 de julho, 

atinente ao eixo Organizações Sustentáveis, em reunião de 

lançamento, realizada no Campus da Universidade Católica 

(Lisboa). 

O eixo Organizações Sustentáveis, desenvolvido em parceria 

com a DGAEP, APQ e a rede de 22 autarquias-piloto, propõe-

se adaptar a CAF (Estrutura Comum de Avaliação) às 

características e especificidades das autarquias, o que se irá 

concretizar através da elaboração de um Manual, contendo 

definição do processo de autoavaliação (diagnóstico, plano de 

ações de melhoria e modelo de monitorização). 

Nesta sessão de lançamento, cujo principal intuito foi 

contextualizar o debate que se irá desenvolver entre 

investigadores e equipas de técnicos municipais, estiveram 

presentes, a Católica-CESOP e a DGAEP, bem como os 

municípios de Abrantes, Barreiro, Cascais, Chamusca, Chaves, 

Lagos, Loures, Matosinhos, Palmela, Valongo e Vila Franca de 

Xira. 

Sobre as conclusões do debate destacamos o modelo de 

abordagem e de interatividade acordados. Quanto à 

abordagem, decidiu-se associar à metodologia CAF o sistema 

SIADAP e os Sistemas de Gestão da Qualidade usuais nos 

municípios. A interatividade será operacionalizada, 

predominantemente, através da Plataforma Digital CESOP-

Local. Decidiu-se, ainda, que os municípios integrantes da 

rede CESOP-Local irão, a partir de agora, constituir as suas 

equipas internas de avaliação que, em conjunto com o CESOP, 

a APQ e a DGAEP, irão conceber e elaborar o Manual CAF-

Autarquias. 

Mais informações: www.cesop.lisboa.ucp.pt 
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CAF EM CABO VERDE - FASE 2 

 

O Plano do Governo de Cabo Verde para a IX Legislatura 

(2016-2021) preconiza uma forte aposta no desenvolvimento 

económico e no emprego através do desenvolvimento do setor 

privado. Para implementar o novo modelo económico, 

desenvolver o setor privado e atrair mais investimentos as 

autoridades cabo-verdianas pretendem realizar uma revisão 

funcional da Administração Pública para identificar os aspetos 

que mais afetam diretamente o desempenho dos serviços 

públicos, o qual é avaliado pela capacidade da Administração 

Pública para (i) cumprir as prioridades do governo, (ii) 

responder às necessidades e expectativas dos cidadãos e (iii) 

colaborar com o setor privado.  

Para promover um melhor ambiente de negócios foi iniciado 

em 2013 o projeto "Capacitação para melhoria contínua da 

qualidade do serviço governamental no âmbito da reforma do 

meio ambiente empresarial - Adaptação e teste piloto da 

CAF", com o apoio técnico da DGAEP. Com base nessa 

experiência, o Governo, através da Direcção Nacional de 

Administração Pública (DNAP) decidiu lançar a CAF a nível 

nacional e estabelecer um Centro de Recursos da CAF para 

garantir sua promoção e sustentabilidade. 

Nesta segunda fase do projeto, o objetivo geral é i) capacitar 

recursos humanos de instituições em Cabo Verde para 

organizar processos de autoavaliação e preparar planos de 

ação para melhorar os serviços, aplicando a CAF e ii) 

estabelecer um Centro de Recursos da CAF na Direção 

Nacional de Administração Pública para assegurar a 

continuação da promoção e sustentabilidade da metodologia. 

A missão da DGAEP em Cabo Verde ocorrerá no próximo mês 

de setembro. Não deixe de acompanhar as novidades! 

SABIA QUE ... 

 

Está em curso, até ao dia 14 de setembro, uma consulta 

pública online, promovida pela OCDE, sobre a proposta de 

Recomendação atinente à Liderança e Competências no Serviço 

Público.  

O objetivo da consulta é garantir que as opiniões e perspetivas 

de países como Portugal sejam, igualmente, tidas em 

consideração aquando da aprovação da Recomendação pelo 

Conselho da OCDE. 

Participe nesta consulta! OCDE-Consulta pública. 

  

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, enviar sugestões/comentários ou para deixar de a receber, agradecemos 

que escreva para caf@dgaep.gov.pt. 
DGAEP/DIRIC 

www.caf.dgaep.gov.pt 
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